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 البيئة الزراعية  : الوحدة األولى

كل ومشرب من مأ المكان الذي نعيش فيه بجانب المخلوقات األخرى ، والذي توجد به مقومات استمرار الحياة ى: ه تعريف البيئة

 وملبس ومسكن .

  ا تحتاجه (خرى بمات األومتكاملة ) تمد كل بيئة البيئ ) زراعية وصناعية وصحراوية وساحلية ( بأنها متنوعة تتميز بيئات مصر -

 ومتداخلة ) التوجد حدود فاصلة بينها (

 سبب تنوع بيئات مصر ؟

 لطبيعية اتنوع الموارد  -3                     تنوع مظاهر السطح  -2                      اتساع مساحة السطح  -1

 . قتصادىالتاج اتنوع البيئات المصرية أدى إلى تنوع الثروات الطبيعية وتنوع اإلن  -

  .أخرى أعمال من بها يرتبط وما الزراعة مقومات بها يتوافر التى البيئة :البيئة الزراعية 

 يمكن تقسيم الزراعة حسب نوع الرى إلى : -

 الزراعة المروية :  -1

 8.5كثر من أحتها تبلغ مساأ( الزراعة على مياه نهر النيل : تعتمد على مياه نهر النيل وتوجد فى السهول الفيضية الخصبة ، و 

 ماليين فدان . وتوضح كما فى الجدول التالى :

 منخفض الفيوم النيل ىواد دلتا النيل
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  ب( الزراعة على المياه الجوفية : كما فى الواحات على مياه اآلبار والعيون

 الزراعة المطرية : على مياه األمطار الشتوية فى الساحل الشمالى -2

 عية للبيئة الزراعيةالخصائص الطبيأوال : 

 النبات الطبيعى التربة موارد المياه المناخ السطح
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.
 يعتمد الوادى والدلتا ومنخفض الفيوم على مياه -1  

وقد أقيم العديد من المشاريع لتوصيل نهر النيل 

إلى األراضى الزراعية عن طريق شبكات مياه النيل 

 الرى

 :  يتم تنظيم الرى عن طريق -2

 النوبارية -اإلسماعيلية فى شرق الدلتا  )الترع  -

 ( غرب الوادى اإلبراهيميةترعة  - فى غرب الدلتا

فى على رأس الدلتا و القناطر الخيرية ) القناطر : -

 (إسنا وأسيوط قناطر  الوادى

ف   ( لعالى فى أسوانالسد ا) السدود  -
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 ثانيا الخصائص البشرية للبيئة الزراعية : 

 األيدى العاملة : وتعتمد عليها الزراعة إلى جانب اآلالت .                        -1

 مصر وخارجها . السوق : داخل -2

 رع إلى األسواق .االنقل : من المز -3

 التربة الطينية التى يأتى بها نهر النيل من منابعهترسيب هو سهل يتكون من : السهل الفيضى 

 الترعة : قناة مائية يتم حفرها لتوصيل المياه من النهر إلى األراضى الزراعية 

 . المياه لنقلها لألراضى مرتفعة المنسوبهى حاجز مائى أنشئ بغرض رفع منسوب القنطرة : 

 لنهر .يشيد على األنهار لتجنب أخطار الفيضانات وتوفير المياه فى أوقات انخفاض منسوب مياه ا ىالسد : بناء هندس

  الزراعة التى تقوم على مياه النيل والمياه الجوفية:  زراعة المرويةال

 .مطار الشتوية على الساحل الشمالى لمصر الزراعة التى تعتمد على األ : الزراعة المطرية
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 الدرس الثانى : سكان البيئة الزراعية

  2006مليون نسمة عام  872.بلغ عدد سكان مصر  -عدد السكان :

فظات عواصم المحامثل ناطق الحضرية مليون فى الم 31مليون منهم فى البيئة الزراعية الفيضية ونحو  41 نحويعيش  -

 وبورسعيد والسويس . واإلسكندريةالقاهرة ية مثل والمحافظات الحضر

  يهفى المحافظات القريبة من مجرى النيل وفرع -سكان البيئة الزراعية : توزيع

 التربة جودةويقل عدد السكان فى المحافظات كلما اتجهنا ناحية الصحارى حيث تقل  -

 الزراعية يوجد بها أكبر نسبة من سكان البيئة الوجه البحرى ) الدلتا ( : 

 . نتيجة الزيادة المطردة فى عدد السكان زاد الزحف العمرانى مما أدى إلى تراجع المساحة الزراعية -

 .لدلتا يقل به عدد السكان عن ا جة ضيق مساحة األراضى الزراعيةنتي الوجه القبلى ) وادى النيل ومنخفض الفيوم ( :

 لزوجات .اوتعدد  والزواج المبكر كثرة اإلنجاببسبب  ناطق الحضريةية عن الممعدل الزيادة الطبيعية أعلى فى البيئة الزراع -

 خصائص سكان البيئة الزراعية

 الخصائص االقتصادية الخصائص التعليمية الخصائص االجتماعية

ين التزاور ب -احترام الكبيرك : هناك عادات اجتماعية ايجابية *

  راضى الزراعيةاألب التمسك - التعاون فيما بينهم  - الناس

حة الزواج المبكر لإلناث ) فيؤثر على ص -: هناك عادات سلبية* 

 -الذكور  األطفالأكبر عدد من  إنجابالحرص على  - ( المرأة

 عة فى أعمال الزرا األطفالاستخدام  - اإلناثتفضيل الذكور على 

زيادة نسبة األمية فى الريف  -

مقارنة بالمدن فتصل نسبة األمية 

من  ٪50 إلىمصر  فى ريف

  ه سكان

يجة لجهود الدولة انتشر تون -

 التعليم وزاد عدد المدارس بالريف 

 البطالة  انتشار -

انخفاض مستوى دخل  -

 الفرد 

انخفاض مستوى  -

 المعيشة

باب ثير من الشأ الكة لجنتيجة المشكالت االقتصادية التى يعانيها سكان البيئة الزراعي آخر إلىهى انتقال الفرد من مكان  : الهجرة

 خاصة الذكور للهجرة

 د سكان المدن اعدأ الزيادة الكبيرة فى -2                                    ىتناقص نسبة العاملين بالنشاط الزراع -1

 المدن ىفكور ارتفاع نسبة الذ -4                                                              ظهور العشوائيات  -3

 جهود الدولة لحل مشكالت البيئة الزراعية

 تهجير سكان النوبة مشكالت صحية األمية البطالة

إنشاء الجمعيات التعاونية الزراعية  -

ومدهم  رعينلتقديم القروض للمزا

 البذور وشراء منتجاتهم وباألسمدة 

تنمية متوسطة  وعاتتقديم مشر -

 وصغيرة للشباب 

 ريجينلخل توفير فرص عمل -
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وقراهم  غمرت مياه البحيرة أراضيهم

 بعد بناء السد العالى

وزارة اإلسكان بإنشاء قرى  قامت -

 -أبوسمبل  -) أبريم  بديلة لهم مثل

 وادى العرب (

وزارة الصناعة بإنشاء منطقة  قامت -

 الصناعات الصغيرة لتشغيل الشباب

 األمية : هى عدم معرفة القراءة والكتابة

 .األفراد فى سن العمل وال يعملون :   البطالة

 نالمناطق التي بنيت بدون تخطيط من الدولة عن طريق وضع اليد وعادة ما تظهر حول أطراف المد ىالعشوائيات :ه

 األنشطة االقتصادية فى البيئة الزراعية :الدرس الثالث 

 للموارد المتاحة لسد احتياجاته من مأكل ومشرب وملبس  اإلنسانهو استخدام  النشاط االقتصادي :

 قتصادية فى البيئة الزراعية :األنشطة اال 

 هو زراعة األرض وإنتاج المحاصيل وتربية الحيوان وتربية الدواجن  أوال النشاط الزراعى وتربية الحيوان :

 معظم سكان البيئة الزراعية يعملون بالنشاط الزراعى بسبب : -

 التربة الفيضية الخصبة توافر  -1 

 وفرعيه وشبكة الترع الممتدة فى البيئة الزراعيةفر موارد المياه من نهر النيل اتو -2 

 فر وسائل النقلاتو -3 

 - ( بنجرال , السكر المحاصيل المنتجة للسكر ) قصب - الذرة ( , األرز , الحبوب الغذائية ) القمح -أهم المحاصيل الزراعية : -

 العدس والفول وأشجار الفاكهة و -يزرع البرسيم كغذاء للحيوان   -(  الكتان ،القطن  محاصيل المنسوجات )

 لحقوللغذاء من اتمد على اتربى فى الحظائر وتع إلنتاج اللحوم واأللبان والجلود .األغنام واألبقار و الجاموسمثل   تربية الحيوان :

 نشاط صيد األسماك :ثانيا 

 . والبحيراتمن مصايد نهر النيل وفرعى دمياط ورشيد والترع  -

 الثروة السمكية . إنتاجإنشائها لزيادة  المزارع السمكية تم -

 .وتصيب اإلنسان بأمراض خطيرة ألنها تكون ملوثة وسامة  ال يجوز أن يصطاد الصياد األسماك بوضع مواد سامة -

  تتنوع الصناعات الحرفية فى البيئة الزراعية بسبب تنوع الموارد الطبيعية بها . الصناعات الحرفية :ثالثا 
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 التمور  حفظ وتعليبالصناعات الغذائية مثل  -األثاث - ) صوف األغنام ( اليدوى السجاد -من الطمى ( )  صناعة الفخار

 النشاط السياحي :رابعا 

  ىسواقال -عين السيلين  -فى محافظة الفيوم توجد معالم سياحية : بحيرة قارون  -

 سطه تل بمناطق آثار حضارة فى الشرقية  -

 التى تعكس التراث النوبى من مبانى ومشغوالت وأثاث وزخارففى النوبة توجد اآلثار  -

 بسبب االستخدام السيئ للموارد الطبيعية  ظهرت المشكالت : : مشكالت البيئة الزراعية

 عة الطوبتجريف التربة لصناو على األرض الزراعية ىوإقامة المبان ىبسبب التوسع العمران: تناقص األرض الزراعية  -1

  األحمر

 . الزراعية مياه إلى تدهور التربةالالدائم واإلسراف فى استخدام  ىنظام الر : يؤدى ىصرف الزراعال -2

 .استخدام األسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية ى: اإلسراف فى التلوث البيئ -3

 جهود الدولة لحل مشكالت البيئة الزراعية :

 سنت الدولة القوانين التى تجرم تجريف التربة . -1

 .  بالتنقيط ىبالرش والر ىإدخال نظم رى حديثة كالر -2

 . إنشاء المصارف الحديثة -3

 . تشجيع المزارعين على استخدام األسمدة العضوية كبديل أفضل من األسمدة الكيماوية -4

 التوسع األفقى والرأسى لألراضى الزراعية .تشجيع المزارعين على  -5

 : لماذا تتنوع البيئات المصرية ؟1س

 : ما أهمية تنوع البيئات المصرية ؟2س

 : أين توجد البيئة الزراعية الفيضية فى مصر ؟3س

 : كم تبلغ نسبة مساحة األراضى الزراعية فى الدلتا بالنسبة لمصر ؟4س

 : بماذا يتميز منخفض الفيوم عن المنخفضات الصحراوية ؟5س

 : بماذا تتميز أراضى الدلتا ؟6س

 بيئة الزراعية ؟: بماذا يتميز مناخ ال7س

 : بماذا تتميز التربة الزراعية فى مصر ؟8س

 : لماذا تندر النباتات الطبيعية والحيوانات البرية فى البيئة الزراعية ؟9س

 جـ( القنطرة         ب( الترعة          أ( السهل الفيضى      : عرف كال من :10س

 الحيوان البرىو(        نبات الطبيعىهـ( ال       د( السد                                          

 يتركز سكان البيئة الزراعية ؟ : أين11س

 ؟ لماذا يزداد معدل الزيادة السكانية الطبيعية فى الريف عن المدن: 12س

 ؟ سكان البيئة الزراعيةاإليجابية والعادات السلبية لادات الع: اذكر 13س

 ؟ يئة الزراعيةالخصائص االقتصادية للب: اذكر 14س

 : اذكر النتائج المترتبة على الهجرة الداخلية ؟15س

 : اذكر جهود الدولة فى حل المشكالت السكانية اآلتية ؟16س

 يةجـ( المشكالت الصح               أ( البطالة                        ب( األمية                        

 ؟ زراعية بالنشاط الزراعىلماذا يعمل معظم سكان البيئة ال: 17س

 : اذكر أمثلة لكال من :18س

 ـ( محاصيل المنسوجاتج                 ب( المحاصيل المنتجة للسكر                           أ( الحبوب الغذائية                 

 : اذكر أماكن الصيد فى البيئة الزراعية ؟19س

 يوم ؟عالم السياحية فى الفم: اذكر بعض ال20س

 : اذكر أسباب المشكالت اآلتية :21س

 ـ( التلوث البيئىج                       ب( الصرف الصحى                         أ( تناقص األرض الزراعية                      

 : اذكر جهود الدولة لحل مشكالت البيئة الزراعية ؟22س
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 : أكمل العبارات اآلتية 32س

 ............................والموارد  ............................تضم البيئة نوعين من الموارد هما الموارد  -1

  ............................و  ............................وفرعى  ............................يتركز سكان البيئة الزراعية فى المحافظات القريبة من  -2

 شتاء ............................ صيفا ............................يتميز مناخ البيئة الزراعية بـ -3

 ............................يتصل منخفض الفيوم بالنيل عن طريق  -4

 ............................والسد هو ............................القنطرة هى  -5

 . بالشرقية  ............................ لنشاط السياحى فى البيئة الزراعية ومنها منطقة آثاريزدهر ا -6

 ............................ أما عدد محافظات الوادى ............................عدد محافظات الدلتا  -7

 ............................يوجد بها زراعة  من مناطق الدلتا التى ال -8

 ............................والهجرة الخارجية  ............................الهجرة الداخلية هى  -9

 ............................من الخصائص التعليمية للبيئة الزراعية  -10

 ............................ و ............................ و ........................... من المشكالت الناتجة عن االستخدام السيئ للموارد فى البيئة الزراعية -11

 ............................يظهر شكل منخفض الفيوم على شكل  -12

 ............................البيئة هى  -13

 ............................و  ............................و  ............................تقع البيئة الزراعية الفيضية فى  -14

 ............................و  ............................أدى تنوع البيئات فى مصر إلى  -15

 فى المدن ............................ يترتب على الهجرة الداخلية ارتفاع نسبة -16

 على المياه الجوفية ............................تعتمد الزراعة فى  -17

 ............................تتناقص نسبة العاملين بالنشاط الزراعى بسبب  -18

 ............................و  ............................من األنشطة المرتبطة بالنشاط الزراعى  -19

 ............................و  ............................ من محاصيل المنسوجات فى مصر -20

 ............................و  ............................من أسباب التلوث البيئى للتربة الزراعية فى مصر  -21

 ............................و   ............................ من محاصيل الحبوب الغذائية فى مصر -22

 ............................تضخم عدد سكان المدن بسبب  -23

 ............................و  ............................من المحاصيل المنتجة للسكر فى مصر  -24

 ............................ه ت على مياوفى الواحا ............................يعتمد اإلنسان فى الوادى والدلتا ومنخفض الفيوم على مياه  -25

 بها ............................وذلك لزيادة نسبة  ............................تتميز التربة الزراعية فى مصر بأنها تربة  -26

 لقبلى .ا فى الوجه ............................ة وترع ............................ومن أمثلتها ترعة  ............................الترعة هى  -27

 ............................ جات فىوعلى شكل مدر ............................ و ............................ تتميز البيئة الزراعية باستواء سطحها فى -28

 فى البيئة الزراعية  مليون نسمة ............................يعيش أكثر من  -29

 ............................و  ............................و  ............................تتميز البيئات المصرية بعدة خصائص هى  -30

 . من جملة المساحة الزراعية بمصر ............................تبلغ مساحة األراضى الزراعية بالوادى  -31

 ............................و  ............................من العادات اإليجابية فى المجتمع الريفى  -32

 ............................تصل نسبة األمية فى الريف إلى  -33

 ............................و   ............................من مناطق الجذب السياحى فى البيئة الزراعية   -34

 ............................التوسع العمرانى وتجريف التربة أديا إلى وجود مشكلة   -35

 . من جملة المساحة المزروعة فى مصر ............................تزيد مساحة األراضى الزراعية فى الدلتا على  -36

 ............................توجد ترعة اإلسماعيلية فى شرق  -37
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 على مياه األمطار الشتوية ............................تعتمد الزراعة فى  -38

 اكتب المفهوم المناسب للعبارات اآلتية: : 42س

  المكان الذى نعيش فيه مع مخلوقات أخرى وتتوافر به مقومات الحياة. -1

    بيئة تمد السكان فى مصر بالمعادن المختلفة.  -2

     تمد السكان بالمحاصيل المختلفة. بيئة  -3

 مصدر مياه الري والزراعة فى الواحات.                 -4

    منطقة زراعية فيضية على شكل مثلث قاعدته على البحر المتوسط.    -5

 البيئة التي نشأت فى السهول الزراعية الخصبة فى مصر.                                 -6

  .  خفضات الصحراوية لوادي النيل ويقع شمال غرب الواديأقرب المن -7

 نهر النيل من منابعه.  ينقلها ىالتربة الطينية التترسيب سهل يتكون من  -8

   أرض منخفضة خصبة كونها النيل عند المصب . -9

 إزالة الطبقة السطحية الخصبة من التربة لصناعة طوب البناء.  -10

   . منخفض الفيومبحيرة سياحية هامة فى  -11

     .من أجل إنتاج اللحوم واأللبان  زراعة األرض وإنتاج المحاصيل وتربية الحيوانات -12

      كل الموارد التى منحها هللا لإلنسان دون جهد.  -13

 عدم معرفة الفرد القراءة والكتابة.  -14

 انتقال الفرد من محافظة إلى أخرى داخل الدولة.  -15

 سى يشيد على األنهار لتجنب أخطار الفيضانات والجفاف بناء هند -16

 انتقال األفراد من دولة إلى دولة أخرى.  -17

 استخدام اإلنسان للموارد المتاحة لسد احتياجاته من مأكل ومشرب وملبس.             -18

 عدد األشخاص من سن العمل بدون عمل. -19

 . يق وضع اليد عن طردون تخطيط من الدولة بمناطق بنيت  -20

 : ما النتائج المترتبة على 52س

 الهجرة الداخلية من الريف إلى المدن               -1

 اإلسراف فى استخدام مياه الرى                   -2

 توافر مياه نهر النيل فى البيئة الزراعية  -3

 تنوع البيئات المصرية                             -4

 ة األمية فى مصرارتفاع نسب -5

 الزواج المبكر لإلناث                               -6

 التوسع فى استخدام المزارع السمكية -7

 إدخال نظام الرى بالرش والرى بالتنقيط فى الزراعة -8

 . اهتمام الحكومة المصرية بتربية األبقار والجاموس -9

 كان فى البيئة الزراعيةزيادة المشكالت االقتصادية التى يعانيها الس -10

  . التوسع العمرانى وتجريف التربة -11

        . قلة خصوبة التربة كلما ابتعدنا عن نهر النيل -12

    .  انخفاض مستوى دخل الفرد وزيادة البطالة فى الريف -13

 . إزالة الطبقة السطحية الخصبة للتربة -14

      .  بالبيئة الساحلية ماليالشسقوط بعض األمطار الشتوية فى الساحل  -15

 .  ارتفاع نسبة األمالح وانتشار المستنقعات شمال الدلتا -16

 . النيل إلى منخفض الفيوم وطميوصول ماء النيل  -17

 كثرة استخدام األسمدة والمبيدات الحشرية فى تسميد التربة الزراعية -18

 ية تنوع الموارد الطبيعية والبشرية فى البيئة الزراع -19
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 انتشار المناطق السياحية فى البيئة الزراعية -20

 أمام الجمل الخاطئة :)×( أمام الجمل الصحيحة وعالمة √( : ضع عالمة ) 62س

 من محاصيل الحبوب فى مصر القمح والقطن واألرز -1      

 تعد صناعة الفخار أحد أنواع الصناعات الحديثة -2

 راعية ارتفاع مستوى دخل الفردمن الخصائص االقتصادية للبيئة الز -3

 ه .٪ من سكان50تصل نسبة األمية فى الريف إلى  -4

 تعتمد صناعة السجاد اليدوى على استخدام الصوف من األغنام -5

 من أشهر الصناعات الحرفية فى البيئة الريفية الفخار واألثاث والحديد والصلب -6

 يد نهر النيل والترعيعتمد نشاط الصيد فى البيئة الزراعية على مصا -7

 ينمو النبات الطبيعى بدون تدخل اإلنسان -8

 من النتائج المترتبة على كثافة النشاط الزراعى كثرة الذئاب والثعالب -9

 يعد منخفض الفيوم بيئة زراعية على الرغم من وقوعه فى الصحراء الغربية -10

 الزواج المبكر من العادات السيئة فى البيئة الزراعية -11

 تدريب األطفال على أعمال الزراعة من العادات اإليجابية فى البيئة الزراعية -12

 تنخفض نسبة األمية فى الريف مقارنة بالمدن -13

   ساعد تنوع مظاهر سطح مصر فى تنوع البيئات المصرية.   -14

 . يمكن أن نجد البيئة الصناعية داخل البيئة الزراعية -15

                       ساحل الشمالى على مياه النيلتعتمد الزراعة فى ال -16

 .  الزراعية فى الواحات الزراعية الفيضية األراضييطلق على  -17

  من أنشطة البيئة الزراعية.  السياحيالنشاط  -18

   الدلتا على شكل مثلث كبير تمتد قاعدته على ساحل البحر األحمر.  -19

 للزراعة. ليست كل أراضى الدلتا صالحة  -20

 ٪ من جملة مساحة مصر 75تبلغ مساحة األراضى الزراعية حوالى  -21

  من محاصيل المنسوجات فى مصر القطن والكتان -22

    احترام الكبير والتعاون من العادات اإليجابية فى البيئة الزراعية -23

   ضعف المساحة المزروعة بالدلتا. بالواديالزراعية  األراضيتبلغ مساحة  -24

 النيل.  وادييقع منخفض الفيوم شمال غرب  -25

    شجعت الدولة استخدام األسمدة الكيماوية فى تسميد التربة  -26

   الدلتا باستوائها وعدم وجود تضاريس مرتفعة بها.  ىتتميز أراض -27

 تم شق ترعة اإلسماعيلية شرق الدلتا.  -28

 ات الطبيعية أدى تنوع البيئات المصرية إلى تنوع الثرو -29

   تعد محافظة شمال سيناء أحد محافظات وادى النيل -30

  تقل الزراعة فى األطراف الشمالية للدلتا -31

     .  الزراعييفيد تجريف التربة فى زيادة اإلنتاج  -32

 . تقوم القنطرة بتخزين المياه فى شكل بحيرات -33

      ية الفيضية. مليون نسمة فى البيئة الزراع 41يعيش أكثر من  -34

 إلى تدهور التربة.  الرييؤدى اإلسراف فى استخدام مياه  -35

        من مشكالت البيئة الزراعية البطالة واألمية.  -36

 من الخصائص االقتصادية للبيئة الزراعية ارتفاع مستوى دخل الفرد. -37

    عن النيل. يزداد تركز السكان فى البيئة الزراعية كلما ابتعدنا  -38      

                         توافر التربة الفيضية الخصبة من أهم عوامل قيام الزراعة.  -39

 من المحاصيل المنتجة للسكر األرز والذرة.  -40

 البيئة الزراعية علـى مصايد البحـر المتوسـط  واألحمر.  فييعتمد نشاط صيد األسماك  -41

 :  ماذا يحدث إذا : 72س

           . تتوافر التربة الفيضية وموارد المياه فى مصرلم  -1

            . ةئيتم استخدام األسمدة العضوية بدل الكيما -2

      . بالرش أو التنقيط كالريالحديثة  الريتم استخدام نظم  -3

   . استمر تجريف التربة لصناعة الطوب -4
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 .  كانت األمطار الشتوية فى مصر غزيرة -5

 .  م يتصل الفيوم بالنيل عن طريق بحر يوسفل -6

 .  لم يتم شق الترع فى البيئة الزراعية -7

 . كانت أراضى الوادى والدلتا متضرسة كثيرة المرتفعات -8

 هاجر سكان الريف إلى المدن . -9

 : اختر اإلجابة الصحيحة من بين األقواس :  28س

 ( طسالبحر المتو -ر والعيون اآلبا -األمطار الصيفية  -األمطار الشتوية  ) .....................على مياه  ىتقوم الزراعة بالساحل الشمال -1

 (   مالفيو –القاهرة  -الجيزة  -اإلسكندرية  ) ............................تمثل الدلتا شكل مثلث رأسه شمال مدينة  -2

 ( 65 - 55 - 45 - 35 )  من المساحة الزراعية ٪ ............................الدلتا على بمساحة الزراعية التزيد  -3

   ( ردقةالغ -بورسعيد  -اإلسكندرية  -القاهرة  ) ............................ ىال توجد بها أراض زراعية بالواد منطقة -4

 (  نوباريةال -بحر يوسف  -اإلسماعيلية  -اإلبراهيمية  ) ............................توجد فى غرب الدلتا  ىمن الترع الت -5

  ( ىنجع حماد -إسنا  -القناطر الخيرية  -أسيوط  ) ............................قناطر تم إنشاؤها فى دلتا النيل  -6

 (  8 - 9 - 10 - 11 محافظة.         )  ............................ ىيبلغ عدد محافظات الواد -7

  ( رد المياهموا - ةالترب -السوق  -المناخ  ) ............................الخصائص الطبيعية للبيئة الزراعية عدامن  ىاآلت -8

 (  78.2 - 72.8 - 82.7 - 87.2 ) مليون نسمة. ............................ حوالىم 2006بلغ عدد سكان مصر عام  -9

 (  لتمسك باألرضا -لى اإلناث عتفضيل الذكور  -التعاون  -احترام الكبير  ) ................... ية من العادات السلبية فى البيئة الزراع -10

 ............................ توجد البيئة الزراعية فى  -11

 (لدلتا وشبه جزيرة سيناء وا الوادى -الدلتا وشبه جزيرة سيناء  -الوادى وشبه جزيرة سيناء  -الوادى والدلتا  )                       

 (شمال   -جنوب  - غرب -شرق  )مصر   ............................ على مياه األمطار فىتقوم الزراعة  -12

 ............................ يختلف منخفض الفيوم عن المنخفضات الصحراوية بـ -13

 (بعده عن المرتفعات  -ض القطارة اتصاله بمنخف -اتصاله بنهر النيل  -ر من اآلبار وجود الكثي )                                         

 (  الكتان -البنجر  -الصوف  -الحرير  ) ............................من محاصيل المنسوجات فى مصر  -14

 (  القطن -العدس  -البرسيم  -األرز  ) . كغذاء للحيوان ............................يزرع محصول  -15

 (  التونة -السردين  -البلطي  -المرجان  ) ............................ من أسماك البيئة الزراعية -16

 (  األجهزة -السجاد  -اآلالت  -الحديد  ) ............................من الصناعات الحرفية فى البيئة الزراعية  -17

 ( القليوبية -القاهرة  -المنوفية  -الفيوم  )  ............................قارون فى توجد عين السيلين وبحيرة  -18

 ............................ توجد البيئة الزراعية الفيضية فى الدلتا ووادى النيل و -19

 منخفض الفيوم ( -رقية الصحراء الش -جزيرة سيناء شبه  -) واحة سيوة                                                                      

 ( 60 - 50 - 40 - 30٪ من سكانه )  ............................تصل نسبة األمية فى ريف مصر حوالى   -20

 ( بزيادة اإلنجا - ما بينهميالتزاور ف -احترام الكبير  -التعاون  )............................ من العادات السلبية فى البيئة الزراعية  -21

 (الرى  -اآلبار والعيون  -األمطار  - النيل)   ............................فى مصر على مياه واحات تقوم الزراعة بال -22

 (لية الساح -الصحراوية  -الصناعية  -الزراعية  )بالمعادن المختلفة     ............................ تمدنا البيئة -23

 ............................ يقل عدد السكان فى الوجه البحرى كلما اتجهنا نحو الشمال بسبب -24

 (نمو النبات الطبيعى  -ية تنوع األنشطة البشر -قلة مياه الرى  -انخفاض خصوبة التربة  )                                         

 ............................ الزراعية  من الخصائص االقتصادية لسكان البيئة -25

 (التعاون  -لتمسك باألرض الزراعية ا -انخفاض مستوى دخل الفرد  -األمية  )                                                               
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 الوحدة الثانية .. البيئة الصناعية ..

 للصناعةية والبشرية العوامل الطبيع :الدرس األول  

 : هى المناطق التى تقوم فيها الصناعة ويعمل معظم سكانها بالصناعة البيئة الصناعية 

 الصناعة: هى تحويل المادة الخام إلى سلع ومنتجات لسد احتياجات السكان

 : عوامل قيام الصناعة 

 العوامل الطبيعية : أوال 

 واألسواق مصادر المواد الخام والطاقة ا عن المناطق السكنية وقريبة منيجب بناء المصانع بعيد الموقع الجغرافى : -1

  ة حتى ال تتجه األدخنة للمناطق السكني المصانع إقامةمراعاة اتجاهات الرياح عند  يجب الظروف المناخية : -2

 : المواد الخام -3

 لحوملا -األلبان  -: الجلود  حيوانية ب(                      قصب السكر  -القطن  -الذرة  -زراعية : القمح  أ(

 كالرخام لمختلفةامواد خام صخرية : الصخور د(                                الفوسفات -جنيز نالم -معدنية : الحديد جـ( 

وهى  ةالشمسيطاقة لواالرياح  مثلادر جديدة الغاز الطبيعى ومصوالفحم ومشتقات البترول مثل إلدارة المصانع مصادر الطاقة :  -4

 طاقة نظيفة تعمل على حماية البيئة من التلوث 

 : العوامل البشريةثانيا 

  توافر األيدى العاملة والمهارات الفنية المدربة . :الفنية  خبرةالواأليدى العاملة  -1

 .لشراء اآلالت ودفع أجور العاملين أساسى فى قيام الصناعة وتحسين نوعيتها  : رأس المال -2

يارات لنقل : السفى مصر شبكة متطورة من طرق ا) لنقل العمال والمواد الخام والمنتجات بأسعار رخيصة  :النقل والمواصالت -3

 (والسكك الحديدية والنهرية والبحرية 

خرى ل األت الدوطلبا) السوق الخارجية ( و طلب السكان المحليين للمنتجات الصناعية )السوق المحلية وتنقسم إلى  : السوق -4

 (للمنتجات الصناعية المصرية 

 أهمية البيئة الصناعية :

قليل تاعد على فى المصانع والمنشآت الصناعية والتجارة والبنوك والنقل والمواصالت  مما يستوفر فرص العمل للمواطنين  -1

 البطالة .

 ة ، مالبس ، وسائل مواصالت () منتجات غذائيالمنتجات الصناعية المختلفة لسد حاجاتهم لمواطنين تقدم ل  -2

 لخارج لتساهم فى زيادة الدخل القومى المصرى والحصول على العمالت األجنبية من خالل تصدير المنتجات الصناعية  -3

 تساهم فى ارتفاع المستوى التعليمى والثقافى للسكان  -4

ت حاجا شباعإل ائيةلغذالمنتجات ا -األيدى العاملة  -ات المواد الخام للعديد من الصناع توفر البيئة الزراعية للبيئة الصناعية :

 العاملين بالصناعة وأسرهم 

لمنتجات كهربية وااألجهزة الو األدوية مثلالمنتجات الصناعية التى يحتاجها السكان  توفر البيئة الصناعية للبيئة الزراعية :

 المحاصيل وغيرها كآالت حصد راعية اآلالت الز -األسمدة والمخصبات الكيماوية  -الغذائية الصناعية 

  .ارتفاع نسبة التعليم وانخفاض نسبة األمية  -1

                 االهتمام بتعليم األطفال ورفاهيتهم  -2

 مشاركة المرأة فى العمل -3

 المشاركة فى النقابات العمالية التى تحافظ على مصالحهم  -4

  فى العمل االنتظام - احترام مواعيد العمل - التعاون بين العاملين بالمصنع فى البيئة الصناعية : العادات اإليجابية

 ترك المخلفات الصناعية دون معالجتها  - التدخين داخل المصنع  سلبية : العادات ال

 والمناطق الصناعية ةالصناع : ىالدرس الثان

 محمد على وعرفت الصناعات الحديثة منذ عهد  عرفت مصر الصناعة منذ عهد الفراعنة

 : الصناعات حسب درجة تطورها

 الفخار (و اليدوى ) حفر الخشب والسجاديدوية وتحتاج إلى رأس مال قليل مثل :: هى صناعات  ) يدوية (صناعات حرفية  -1

ب نإلى جا ن العمالمتحتاج لعدد كبير يتم فيها تحويل المواد الخام إلى صورة أخرى لتقليل حجمها أو وزنها وصناعات بسيطة :  -2

 ( تصنيع الجلودوحفظ وتعليب الفاكهة و) حلج القطن مثل : اآلالت 

جهزة األوسيارات اآلالت وال )مثل : وتعتمد على اآلالت الحديثة صناعات حديثة : يقل فيها االعتماد على العمالة البشرية  -3

 الكهربائية والكمبيوتر(

 : فى مصر الصناعات همأ

 حفظ وتعليب الفاكهة والخضراوات  -السكر  الصناعات الغذائية : صناعة

 المفروشات  -صناعة الغزل والنسيج : المالبس الجاهزة 

 صناعة األلمونيوم  -الصناعات المعدنية : الحديد والصلب 

 أجهزة السيارات واآلالت  -الصناعات الهندسية والكهربية: الثالجات واألجهزة االلكترونية 

 الصابون والعطور  -األدوية  -مدة : األس الصناعات الكيميائية
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 تنتشر فى جميع أنحاء مصر مثل ::  طق الصناعيةاالمن

  العاشر من رمضان والمحلة الكبرى : الغزل والنسيج وصناعات غذائية -

 أكتوبر : الغزل والنسيج وصناعات غذائية وصناعات هندسية . 6 -

 صلب وصناعات كيميائية حلون : الغزل والنسيج وصناعات هندسية وصناعة الحديد وال -

 نجع حمادى : الغزل والنسيج واأللومنيوم وصناعات هندسية  -

 المناطق الصناعية : إنشاءأهداف الدولة من 

 لعاملة تشغيل األيدى ا -2                                                   تطوير الصناعة وزيادة المصانع -1

 زيادة الدخل القومى  -4                  ل على العمالت األجنبيةزيادة الصادرات المصرية والحصو -3

 البيئة الصناعية وكيفية التغلب عليهاالصناعة ومشكالت :  الدرس الثالث

 : مشكالت البيئة الصناعية

 بسبب  التلوث البيئى : -1

  .انبعاث األبخرة والغازات من مداخن المصانع مما يؤدى إلى تلوث الهواء  -

 يةالمائ ةاء مخلفات المصانع السائلة فى المجارى المائية والنيل فتتلوث المياه وتموت األسماك والكائنات الحيإلق -

 السئاالستخدام نتيجة  استنزاف الموارد الطبيعية -2

 .البيئة الصناعية  إلىهجرة سكان الريف بسبب  اتازدحام المدن وانتشار العشوائي -3

 :الت البيئة الصناعية لمواجهة مشك * جهود الدولة

 لضارةلغازات اااإلكثار من المساحات الخضراء كالحدائق المتصاص ونقل المصانع التى تضر بالبيئة خارج المناطق السكنية  -1

 مصانع األسمنت ها مثللغبار المنبعث منا لمنعتركيب مرشحات على مداخن المصانع  -2

 راضى الزراعية على األالزحف العمراني تجريم و وقف الهجرة -3

  وزارة البيئة إلصدار القوانين والتشريعات لحماية البيئة من األخطارالدولة  أنشأت -4

 االهتمام بتطوير الصناعة وتعديل خطوط اإلنتاج لتقليل العوادم والمخلفات -5

  اإلفراط وسوء استخدام الموارد الطبيعية بشكل يؤدى إلى نفادها .:  االستنزاف 

 فى مصر : لصناعةومن مشكالت ا

نقص  - اقةمصادر الطلالتكلفة الزائدة  - ىقلة اإلقبال على االستثمار الصناع -ارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات اإلنتاج  

  ىالتهرب الجمرك -انخفاض جودة المنتجات الصناعية  -الكوادر الفنية 

 الصناعة :ب مظاهر اهتمام الدولة 

 بتشجيع العرب واألجانب على االستثمار فى الصناعة  ىلخارجاالنفتاح على العالم ا -1

 فتح أسواق داخلية وخارجية جديدة  -2

 تخريج عمالة فنية مدربة ل ىوالصناع ىاالهتمام بالتعليم الفن -3

 : اذكر عوامل قيام الصناعة الطبيعية والبشرية ؟1س

 الصناعة ؟ -: ما المقصود بالبيئة الصناعية 2س

 ة البيئة الصناعية ؟: اذكر أهمي3س

 : ماذا توفر البيئة الزراعية للبيئة الصناعية ؟4س

 : ماذا توفر البيئة الصناعية للبيئة الزراعية ؟5س

 : اذكر العادات اإليجابية والسلبية لسكان البيئة الصناعية ؟6س

 : اذكر أمثلة للصناعات اآلتية :7س

 ديثة الصناعات الحجـ(          ب( الصناعات البسيطة                         أ( الصناعات الحرفية           

 : ما الغرض من إنشاء الدولة للمناطق الصناعية ؟8س

 : اذكر مشكالت البيئة الصناعية ؟9س

 ؟ الصناعة فى مصر: اذكر مشكالت 10س

 : اذكر مظاهر اهتمام الدولة بالصناعة ؟11س

 : ما النتائج المترتبة على :21س

 ان الريف إلى البيئة الصناعيةهجرة سك -1

 اإلكثار من المساحات الخضراء فى البيئة الصناعية -2

 تعد وسائل النقل والمواصالت من العوامل الهامة فى الصناعة -3

 .  إنشاء وزارة للبيئة فى مصر -4

 .  االهتمام بالتعليم الفنى والصناعى -5

  تركيب المرشحات أو الفالتر على مداخن المصانع -6

 . تنوع األنشطة االقتصادية فى البيئة الصناعية  - 7

 توسع الدولة فى إنشاء المناطق الصناعية . -8
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 : بم تفسر :31س 

 أنشأت الدولة وزارة البيئة -1

 االهتمام بالتعليم الفنى والصناعى -2

 تعانى البيئة الصناعية مشكالت التلوث البيئى -3

 تنوع الصناعة فى مصر -4

 ئل النقل والمواصالت فى الصناعةأهمية وسا -5

 .  أهمية اختيار موقع بناء المصانع -6

           .  أهمية استخدام الطاقة الكهرومائية -7

   .حاجة المناطق الصناعية إلى رءوس األموال  -8

 .  أهمية البيئة الصناعية -9

    خطورة التلوث الناتج عن مصانع تكرير البترول واألسمنت -10

    .  وث الهواء فى البيئة الصناعيةتل -11

  .  تلوث الماء وموت األسماك فى البيئة الصناعية -12

   . ازدحام المدن وانتشار المناطق العشوائية فى البيئة الصناعية -13

 ارتفاع مستوى المعيشة فى البيئة الصناعية . -14

 أهمية المناطق الصناعية فى مصر . -15

 : : أكمل الجمل اآلتية41س

 لصناعةامن العوامل الطبيعية لقيام  ............................و  ............................و  ............................يعد  -1

 ............................و  ............................من المواد الخام الزراعية الالزمة للصناعة  -2

 ............................و  ............................مصانع قريبة من مصادر المواد يجب أن تكون ال -3

 ............................و  ............................من خصائص سكان البيئة الصناعية   -4

  ............................و  ............................ و ............................تصنف الصناعات حسب درجة تطورها إلى صناعات  -5

 ............................و  ............................و ............................من مصادر الطاقة الالزمة إلدارة المصانع  -6

 ناعيةصلاللمنتجات  .......................... أما السوق الخارجية فتتمثل فى طلب .........................تتمثل السوق المحلية فى طلب السكان  -7

 ............................و  ............................و ............................و  ............................توجد فى مصر شبكة متطورة من طرق النقل بـ -8

 ............................و  ............................الصناعية التى يحتاجها سكان البيئة الزراعية  من المنتجات -9

 ............................و  ............................ و ............................من العوامل البشرية الالزمة لقيام الصناعة  -10

 ............................لصناعية فى تقع البيئة ا -11

 ............................تؤدى أبخرة غازات المصانع إلى تلوث  -12

      ............................يجب بناء المصانع بعيداً عن المناطق  -13

    .  مصانعإلدارة ال ............................تحتاج الصناعات المختلفة إلى مصادر  -14

 ............................يعد الحديد والفوسفات والمنجنيز من المواد الخام  -15

 ............................وتقليل  ............................تعمل الصناعة على توفير الكثير من فرص  -16

   األجنبية.  ............................تهدف زيادة الصادرات المصرية إلى الحصول على  -17

  ويقل االعتماد على العمالة البشرية.  ............................الصناعات الحديثة تعتمد على  -18

 ............................من أمثلة صناعة الغزل والنسيج المالبس الجاهزة و  -19

 ............................األسمدة واألدوية من الصناعات  -20

 ............................  والعوامل ............................ عوامل قيام الصناعة العوامل -21

 للبيئة الصناعية ............................تعد مصانع األسمنت وتكرير البترول أكثر المصانع  -22

  .  ومستلزمات اإلنتاج ............................ تعانى البيئة الصناعية من ارتفاع أسعار المواد -23

    . الصناعى  ............................من مشكالت البيئة الصناعية قلة اإلقبال على  -24

 ............................و  ............................من أسباب التلوث البيئى فى مصر  -25

 . معإلصدار القوانين للحد من األخطار التى تهدد  المجت ............................ء وزارة قامت الدولة بإنشا -26

 إلى صناعات يدوية وصناعات بسيطة وصناعات حديثة ............................تصنف الصناعات حسب درجة  -27

 ............................اعات الحديثة ومن الصن ............................من أهم الصناعات اليدوية  -28

 ............................المنطقة الصناعية هى  -29

 ............................و  ............................ التلوث البيئى الناتجة عن الصناعة من مشكالت  -30

   وتقوم عليها المالبس الجاهزة والمفروشات ............................ أنواع الصناعات صناعةمن  -31

 المصرى ............................تسهم الصناعة فى زيادة  -32
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 أمام العبارة الخاطئة :)×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة √( : ضع عالمة ) 51س

 تتنوع الصناعات بتنوع الماد الخام . -1

 والصلب وصناعة األسمدةمن الصناعات المعدنية صناعة الحديد  -2

 يراعى عند بناء المصانع اتجاهات الرياح  -3

 تتركز صناعة األلومنيوم فى الوجه البحرى -4

                                           .  يمكن أن تقوم الصناعة بالعوامل الطبيعية دون البشرية -5

                                      .  طاقةيجب بناء المصانع قريبة من مصادر المواد الخام وال -6

 . والشمسيةيفضل استخدام الطاقة الكهرومائية  -7

  . قامت الدولة بالعديد من الجهود لعالج مشكالت البيئة الصناعية   -8

      .  الصناعة مصدر للعمالت األجنبية -9

     .  يعد السوق من العوامل الطبيعية لقيام الصناعة -10

 . توفر البيئة الصناعية األيدى العاملة للبيئة الزراعية -11

    .  تضم المنطقة الصناعية نوًعا واحًدا من الصناعة -12

  . مصر تحتاج لشبكة طرق النقل بالسيارات والسكك الحديدية والنهرية والبحرية  -13

   . يراعى عند بناء المصانع أن تكون بعيدة عن المناطق السكنية  -14

     . القومى تساهم المناطق الصناعية فى زيادة الدخل  -15

   .  األسمدةالحديد والصلب وصناعة من الصناعات المعدنية صناعة  -16

   .  تهدف الصناعات الحرفية إلى تحقيق فائض للتصدير -17

 .  تمتد آثار التلوث من مصانع األسمنت والبترول لمسافات بعيدة -18

     .  عشوائية فى المناطق الريفية نتيجة الهجرةتكثر المناطق ال -19

       .  يميز البيئة الصناعية توافر الكوادر الفنية -20

 . اإلكثار من المساحات الخضراء يساهم فى عالج التلوث -21

 الصناعة تؤدى إلى ارتفاع المستوى االجتماعى والتعليمى الثقافى لسكان مصر . -22

 لصناعية بالقرب من المناطق السكنية .يفضل بناء المناطق ا -23

 االنفتاح على العالم الخارجى يشجع على االستثمار فى مجال الصناعة . -24

 تعد صناعة الفخار أحد أنواع الصناعة الحديثة . -25

 يقل استخدام مصادر الطاقة فى مجال الصناعة . -26

  الحديد والمنجنيز من المواد الخام المعدنية . -27

 اهم الصناعة فى ارتفاع مستوى المعيشة .تس -28

 صناعة األلومنيوم من الصناعات الهندسية . -29

 تتركز صناعة األلومنيوم فى اإلسكندرية والقاهرة . -30

 التكلفة الزائدة لمصادر الطاقة من مشكالت البيئة الصناعية . -31

 حفر الخشب والسجاد من الصناعات الكيميائية . -32

 من العوامل البشرية فى قيام الصناعة . رأس المال -33

 :  : اكتب المفهوم المناسب للعبارات اآلتية61س

 المناطق التى تقوم بها الصناعة ويعمل معظم سكانها بالصناعة.                          -1

     طلب السكان المحليين للمنتجات الصناعية.  -2

   ت الصناعية المصرية. طلبات الدول العربية واألجنبية للمنتجا -3

  صناعة يتم فيها تحويل المواد الخام لصورة أخرى.  -4

 صناعات تعتمد على اآلالت ويقل فيها االعتماد على العمالة البشرية. -5

  انبعاث األبخرة والغازات المتصاعدة من مداخن المصانع.                               -6

  لموارد الطبيعية بشكل يؤدى إلى نفادها .اإلفراط وسوء استخدام ا -7    

     إلقاء مخلفات المصانع السائلة فى المجارى المائية.  -8

    تحويل المادة الخام إلى سلع ومنتجات لسد احتياجات اإلنسان . -9

    تقوم الدولة بتركيبها على مداخن المصانع لتقليل التلوث.  -10

 



                                                                                              - 12 - 

 ن األقواس: :  اختر اإلجابة الصحيحة من بي71س

  ( ى العاملةاأليد -السوق  -المواد الخام  -رأس المال  ) ............................من العوامل الطبيعية لقيام الصناعة  -1

  ( الجلود -الحديد  -الصوف  -القطن  ) ............................من المواد الخام الزراعية الالزمة للصناعة  -2

 (   نيةالمعد -الصخرية  -الحيوانية  -الزراعية  ) ............................واأللبان من المواد الخام  تعد الجلود -3

  واد الخام(الم - رأس المال - المناخ -)الموقع الجغرافى  ............................ من العوامل البشرية لقيام الصناعة -4

 (  ميةخفاض نسبة األان -البطالة  -تفضيل الذكور  -الزواج المبكر  )   ............................تعد من خصائص البيئة الصناعية  -5

 (  لثورةا -محمد على  -الحملة الفرنسية  -الفراعنة  ) ............................ عرفت مصر الصناعة الحديثة منذ عهد -6

  ( السيارات -اآلالت  -حلج القطن  - ىالسجاد اليدو ) ............................ من الصناعات الحرفية فى مصر -7

  ( المتطورة -الحديثة  -البسيطة  -الحرفية  ) ............................حفظ وتعليب الفاكهة من نوع الصناعات  -8

 (  اتالسيار -منيوم واألل -األسمدة  -المالبس الجاهزة  ) ............................لصناعات الهندسية صناعة ا من -9

  ( الكمبيوتر -األسمدة  -حفظ الفاكهة  -السجاد اليدوى  ) ............................من الصناعات البسيطة  -10
 (  ركىالتهرب الجم -الزواج المبكر  -البطالة  -األمية  ) ............................من مشكالت البيئة الصناعية  -11

  ( نوافذ -ت مرشحا -أعالم  -كشافات  ) على مداخن المصانع ............................لتخفيف تلوث الهواء البد من تركيب  -12

 ( ربائيةألجهزة الكها -السكر  -الغزل والنسيج  -األسمنت  )............................من أكثر الصناعات التي تلوث البيئة صناعة  -13

 (األسمدة  -حفظ الفاكهة  - السيارات -) حلج القطن  ............................ ديثةن الصناعات الحم -14

  (الغذائية  -المعدنية  -الكهربية  -الكيميائية  ) ............................تعد صناعة العطور من الصناعات  -15

 (  خصائص السطح - السوق - الظروف المناخية -المواد الخام  )   ............................من العوامل البشرية لقيام الصناعة  -16
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    ( الرخام  - الجلود -الحديد  -القطن  ) ............................ الحيوانيةمن المواد الخام  -22

 : ماذا يحدث إذا :81س
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 مصر تحت الحكم العثمانىالدرس األول :               ظل السيادة العثمانية ىالوحدة الثالثة .. مصر ف

 أطراف الجزيرة العربية وبالد الشام واليمن وامتدت فى مصر  الدولة المملوكية :

مصر  وا حكماسطة التجار ويشتريهم السالطين واألمراء ويلحقونهم بمدارس خاصة وتول: كان يتم جلبهم غلمانا بو المماليك

 والشام عقب انهيار الدولة األيوبية 

 المماليك على طرق التجارة بين أوربا والشرق . ةسيطر عوامل ازدهار دولة المماليك :

 ضعف الدولة المملوكية :

  .بات بين فرق المماليك المختلفة بسبب الفتن واالضطراسوء األوضاع السياسية  -1

 م 1498طريق رأس الرجاء الصالح  بعد اكتشاف البرتغالوظهور األزمات المالية القتصادية تدهور األوضاع ا -2

من  ارة أفريقياقيدور حول  ىطريق بحر وهوقديما ورأس الرجاء الصالح  حديثا لسويساالطرق التجارية البحرية قناة من أمثلة  -

 . م15اكتشفه البرتغاليون أواخر القرن للوصول إلى الهند بقارة أسيا الجنوب الغرب و

 ىدعشر الميال الثالث نشأت أواخر القرن ، عرفوا بالعثمانيين نسبة إلى مؤسس دولتهم األمير عثمان بن أرطغرل الدولة العثمانية :

 .م 1453وامتدت فى األناضول والبلقان واتخذت القسطنطينية عاصمة منذ 

 اتخذها عاصمة وم 1453القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية عام   م ( 1481 - 1451) الفاتح ( ) ىفتح السلطان محمد الثان -

   16أوائل القرن  ىإلى المشرق العرب غازيا( 1520 -1512اتجه السلطان سليم األول ) -

 : مراحل سيطرة العثمانيين على مصر والشام* 

  م1516ق ند مرج دابالعثمانيين عو المماليك السلطان سليم األول لغزو بالد الشام ودارت معركة بين اتجه:  موقعة مرج دابق -1 

 . سقطت مدن الشامو هزم المماليك وقتل السلطان قنصوه الغورىو

جيش  دإعداان باى ومحاول طف ىللمشرق العربا ومفتاح اليكممألنها المقر الرئيسى لل العثمانيون إلى مصر اتجه: الريدانية  -2 

 م1517 نايري رة فىدخل العثمانيون القاهو دارت معركة الريدانية فى صحراء العباسية وهزم المماليكو لمواجهة العثمانيين

 انتهت دولة المماليك وأصبحت مصر والية عثمانيةو

 قليدية الحربية الت النظم -ى هور االقتصادالتد -خيانة بعض أمراء المماليك ى وعدم االستقرار الداخل - :ك يلاأسباب هزيمة المم

 الحكم العثمانى وأهم نتائجه فى مصر : ىالدرس الثان

من ية وال إلىت فقدت مصر استقاللها وتحولأن  بعد أن فتح السلطان سليم مصر ارتبطت بنظم اإلدارة العثمانية وترتب على ذلك

 بداديا كان نظام الحكم العثمانى استو الدولة العثمانية واليات

 الحامية العثمانية - ديوانال - ىالوال الحكم العثماني : هيئاتأوال : 

ن ل بالحكم ع يستقالوالى : هو نائب السلطان فى الوالية ومقر حكمه القلعة وتتراوح مدة حكمة بين عام وثالثة أعوام حتى ال -1

ألمن فى فاظ على اوالحالمفروض على البالد  الخراج وإرسالتنفيذ القرارات الصادرة من السلطان الدولة العثمانية ومهمته 

 .الوالية ودعوة الديوان لالنعقاد 

 .ة الوالى وله سلطة مراقبكبار العلماء وكبار الموظفين وكبار يتكون من كبار ضباط الحامية العثمانية و : ديوانال -2

 مهمتها الدفاع عن البالد . فرق عسكرية عدة : العثمانية الحامية -3

 . واالجتماعية والعلمية والثقافيةتدهورت أحوال مصر االقتصادية  : : أحوال مصر فى ظل الحكم العثمانىانيا ث

  .ر الصناعةلتجارة وتأخالزراعة وكساد ا بسبب إهمال األحوال االقتصاديةتدهور إلى  نيالعثمانيأدت سياسة  :الحياة االقتصادية  -1

ة كام بالثرويتمتع الحفاة االجتماعية فى أثناء الحكم العثمانى تفرق بين الحاكم والمحكوم  ؛ كانت الحي  الحياة االجتماعية : -2

 والنفوذ ويحرم المصريون من خيرات بالدهم .

م يعد هناك لوتشريع تدهورت واقتصر التعليم فى األزهر على حفظ القرآن الكريم ودروس الفقه وال الحياة العلمية والثقافية : -3

 تدهورت الحياة األدبية وتوقف نشاط التأليف و والطبيعة اتالرياضيمثل لعلوم العقلية اهتمام با

م األول ام سلييقلذلك تدهورت بعد أن كانت مصر تملك ثروة من العمارة والفنون واآلثار فى عصر المماليك و :الحياة الفنية  -4

 .ة التحف الثمينة والمخطوطات النادر كثير من لى اآلستانة واالستيالء على الوالحرفيين إبترحيل أمهر الصناع 

  : العثماني لمصر حكمنتائج ال

 والجهل والمرض مظاهر الفقر ىالمجتمع المصر عانت بعض فئات -1

 ساد الجمود والتقليد والتأخر كافة نواحى الحياة العلمية والثقافية . -2

            اليك                ب( المم     أ( العثمانيون                                                         : ماذا تعرف عن :1س

 دانية( موقعة الريهـ      ( موقعة مرج دابق        د                  ( طريق رأس الرجاء الصالح    جـ       

 ة ؟أين امتدت الدولة المملوكي: 3س                           : متى فتحت القسطنطينية ؟ ومن الذى فتحها ؟2س

 المملوكية ؟ : ما أسباب هزيمة الجيوش5س                                       : ما أسباب ضعف الدولة المملوكية ؟4س

                                  فى مصر ؟ انىعثم: اذكر هيئات الحكم ال7س                 : تكلم عن الحياة االقتصادية لمصر أثناء الحكم العثمانى .6س

 ؟ : ما مهمة الوالى فى مصر9س                 : تكلم عن الحياة االجتماعية لمصر أثناء الحكم العثمانى .8س

 مصر ؟على ى العثمان حكم: ما نتائج ال11س        : تكلم عن الحياة العلمية والثقافية لمصر أثناء الحكم العثمانى .10س

 ن الحياة الفنية لمصر أثناء الحكم العثمانى .: تكلم ع12س

 

 أمام العبارة الخاطئة :)×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة √( : ضع عالمة ) 31س
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 انتهت معركة الريدانية بخضوع مصر للحكم العثمانى -1

 نشطت التجارة وازدهرت الصناعة أثناء الحكم العثمانى لمصر -2

 عثمانيةارتبطت مصر بنظم اإلدارة ال -3

 مصر عادالبكان نظام الحكم العثمانى  -4

 أصبحت مدينة القسطنطينية عاصمة لإلمبراطورية العثمانية فى عهد محمد الفاتح -5

 شبه الجزيرة العربية أطراف ضمت الدولة المملوكية بالد الشام و -6

 الميالدىنشأت الدولة العثمانية أواخر القرن الثالث عشر  -7

 .   ك على طرق التجارة بين أوربا والغربسيطر الممالي -8

 .  قام السلطان سليم األول بترحيل أمهر الصناع والحرفيين إلى األستانة  -9

 .   قتل السلطان سليم األول فى موقعة مرج دابق -10

 .   اتخذت الدولة العثمانية القسطنطينية عاصمة لها بعد فتحها -11

  .  لى األستانةإ خراجإرسال ال ىالوالمن مهام  -12

 اكتشف البريطانيون طريق رأس الرجاء الصالح . -13

 تدهورت أحوال المماليك االقتصادية بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح . -14

 تألفت هيئات الحكم المحلية بمصر أثناء الحكم العثمانى من خمس قوى . -15

 ر سالطين المماليك .تدهورت الحياة الفنية من عمارة وفنون وآثار فى عص -16

 م .1517فرضت الدولة العثمانية سيطرتها على مصر عام  -17

 حرم المصريون من خيرات بالدهم أثناء الحكم العثمانى . -18

 : أكمل الجمل اآلتية :41س

 قوى .......................... تألفت هيئات الحكم المحلية فى مصر أثناء الحكم العثمانى من -1

 ..........................لطان قنصوه الغورى فى موقعة قتل الس -2

 بين أوربا والشرق ..........................سيطرت دولة المماليك على  -3

 ..........................و  ..........................هزم المماليك أمام العثمانيين فى موقعتى  -4

 ..........................و  ..........................و  ..........................ر فى تمثلت مظاهر الحكم العثمانى لمص -5

 ..........................العثمانية لمصر تدهور  أنظمة الحكم واإلدارةنتج عن  -6

 ..........................فرضت الدولة العثمانية سيطرتها على مصر بداية من عام  -7

  .  بن أرطغرل ..........................سب الدولة العثمانية إلى مؤسسها األمير تنت -8

 ..........................اتجه السلطان سليم األول نحو المشرق العربى مع بداية القرن  -9

 ..........................سيطر المماليك على طرق التجارة بين أوربا و  -10

  طريق رأس الرجاء الصالح. ..........................لمماليك بعد اكتشاف دولة ل ع االقتصاديةتدهورت األوضا -11

 ..........................سقطت بالد الشام فى يد العثمانيين بعد هزيمة المماليك فى معركة  -12

 ..........................بعد معركة الريدانية انتهى حكم دولة  -13

      .  أعوام .......................... بين عام و الوالىمدة حكم  كانت -14

   المفروض على البالد ..........................كان من مهام الوالى العثمانى إرسال  -15

 ..........................على  العثمانياقتصر التعليم فى مصر وقت الحكم  -16

 ..........................ترحيل الصناع المهرة إلى قام السلطان سليم األول ب -17

 ..........................و  ..........................ودروس  ..........................اقتصر التعليم فى األزهر على حفظ   -18

 ..........................و  ..........................و  ..........................تألفت هيئات الحكم العثمانى فى مصر من  -19

 ..........................م بفتح مدينة 1453قام محمد الفاتح عام  -20

 ..........................يعتبر الوالى نائبا للسلطان فى الوالية ومقره  -21

 : بم تفسر :51س

 تدهور الحياة الفنية أثناء الحكم العثمانى -1

 وانهيار الدولة المملوكيةضعف  -2

 عوامل ازدهار دولة المماليك -3

 هزيمة المماليك أمام العثمانيين -4

 تدهور الحياة العلمية والثقافية فى مصر العثمانية -5

 فى مصر العثمانية تدهور األوضاع االقتصادية -6

  . لقب الفاتح ىالثانأطلق على السلطان محمد  -7

  . ية لدولة المماليكتدهور األوضاع االقتصاد -8

  .  وجود حامية عسكرية فى الواليات العثمانية -9
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 .   العثمانىتدهور الصناعة والحرف المصرية تحت الحكم  -10

 : ما النتائج المترتبة على :61س

 إخضاع مصر للسيادة العثمانية -1

 نظام الحكم واإلدارة العثمانية لمصر -2

 م15القرن  فات الجغرافية فى نهايةاالكتشا -3

 ترحيل السلطان سليم األول أمهر الصناع والحرفيين إلى األستانة -4

 . م1516هزيمة المماليك فى مرج دابق  -5

      . اكتشاف البرتغاليين رأس الرجاء الصالح -6

 .  فساد نظام الحكم واإلدارة العثمانية لمصر -7

 :  : اختر اإلجابة الصحيحة من بين األقواس17س

 (  القسطنطينية ،روما  ،أنقرة  ،بيت المقدس  ) ..........................اع السلطان محمد الفاتح فتح مدينة استط -1

 (  1519 ،1516 ،1513 ، 1509 ) م ..........................انتصر سليم األول على المماليك فى مرج دابق عام  -2

 (  دانيةالري ،مرج دابق  ،عين جالوت  ،ديو البحرية  ) ..........................انتهت دولة المماليك بعد هزيمتهم فى  -3

 (  ست ، خمس ، أربع ، ثالث ) .......................... تألفت هيئات الحكم العثمانى من قوى -4

  ( ة قايتباىقلع ،الدين  قلعة صالح ،القبة قصر  ،قصر عابدين  )  ..........................كان الوالى نائب السلطان العثمانى مقره فى  -5

  ( م الرياضيةالعلو ،يع التشر ،الفقه  ،علوم القرآن الكريم  ) ..........................كان التعليم فى األزهر يقتصر على اآلتى عدا  -6

 رطغرل (ثمان بن أع ،سليم األول  ،يد الثانى بايز ،) محمد الفاتح   ..........................تنتسب الدولة العثمانية لمؤسسها  -7

  أبى قير ( ،ة الريداني ،مرج دابق  ،م    ) شبراخيت 1517عام  ..........................أصبحت مصر والية عثمانية بعد موقعة  -8

 ( عباسيةال ،الفاطمية  ،ية األيوب ،) العثمانية  .......................... تولى المماليك حكم مصر عقب انهيار الدولة -9

 زمين (الملت ، المماليك، الحرفيين  ،بواسطة التجار ويشتريهم السالطين   ) السناجق  ..........................كان يتم جلب  -10

 ( بالد الحجاز ،نطينية سطالق ،بالد الشام  ،) مصر  ..........................لقب السلطان محمد الثانى بالسلطان محمد الفاتح لفتحه  -11

 ( 1490 ، 1481 ، 1453،  1451م    )  ..........................فتح العثمانيون القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية عام  -12

 ( 16 ، 15 ، 14 ، 13م   )  ..........................نشأت الدولة العثمانية فى أواخر القرن  -13

 ديو البحرية ( ،جالديران  ،مرج دابق  ،) الريدانية  ..........................م عند 1517فى هزم المماليك  -14

 باى ( طومان ،نى زيد الثاباي ،محمد الفاتح  ،) سليم األول  .......................فتحت القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية فى عهد  -15

 ( حمد الفاتحمألول ، فى موقعة مرج دابق ) طومان باى ، قنصوه الغورى ، سليم ا .................هزمت الجيوش المملوكية بقيادة  -16

 : اكتب ما تدل عليه كل جملة من الجمل اآلتية :18س

 قوات عثمانية تركها السلطان العثمانى سليم األول فى مصر -1

    غلمان تم جلبهم بواسطة التجار اشتراهم السالطين واألمراء.  -2

     . الثانى محمد  العثمانيلقب أطلق على السلطان   -3

   م. 1453 الثانيعاصمة الدولة البيزنطية فتحها السلطان محمد  -4

   اكتشفه البرتغاليون يدور حول إفريقيا.  بحريطريق  -5

    معركة بين العثمانيين والمماليك سقطت بعدها بالد الشام.  -6

  ها مصر والية عثمانية. معركة فاصلة أصبحت بعد -7

     نائب السلطان العثمانى فى مصر كان مقره القلعة.  -8

    عاصمة الدولة العثمانية نقل إليها أمهر الصناع والحرفيين.  -9

 . فى مصر العثمانىهيئة اقتصر التعليم عليها خالل الحكم  -10

  جماعة من الجيش تحمى بلدا أو موقعا . -11

 مهر الصناع المصريين إلى األستانة .قام بترحيل أ -12

 : ماذا يحدث إذا...؟ 19س

 لم يكتشف طريق رأس الرجاء الصالح.  -1

 لم ينقل سليم األول أمهر الصناع والحرفيين إلى األستانة.  -2

 اهتمت الدولة العثمانية بالعلوم العقلية والرياضية.  -3

 ن حكام الدولة العثمانية فى مصر .نالت مشاريع الرى والزراعة االهتمام المنشود م -4

 استخدم المماليك أسلحة متطورة فى حروبهم مع قوات الدولة العثمانية . -5

 

 

 

 لمصر ىاالحتالل الفرنس :الدرس األول                                       الوحدة الرابعة 
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 و عدم تسربلتكتم هسبب او ولم يعلم بها غير القائد بونابرتاعتبرت الحكومة الفرنسية أمر هذه الحملة سرا  -: الحملة الفرنسية

 متوسطالذى يراقب المالحة فى البحر ال ىاإلنجليزأخبار الحملة إلى انجلترا حتى ال تتعرض لمهاجمة األسطول 

 األدوات والمعدات واألسلحة وعلماء فى مختلف العلوم وكتاب ورسامين ومصورينكافة زودت فرنسا الحملة ب -

 سباب المعلنة لحملة نابليوناأل

 .تأديب المماليك وتحطيم قوتهم ونفوذهم  -1

 من ظلم واضطهاد المماليك .التجار الفرنسيين والرعايا المصريين حماية  -2

 إنشاء حكومة وطنية يكون الحكم فيها للمصريين .ادعاء الحكومة الفرنسية  -3

 األسباب غير المعلنة 

 ع طريق االتصال بينها وبين مستعمراتها فى الهندتهديد مصالح انجلترا بقط -1

 را .نتيجة حروبهم مع انجلت من مستعمرات تعوضهم عما فقدوهمصر  الشرق يكون مركزها مستعمرة فرنسية فى مةاإق -2

سطول جزيرة كريت لتضليل األ إلىواستولت على جزيرة مالطة ومنها م 1798من ميناء طولون فى مايو أبحرت الحملة  -

، ثم واجهت  واحتلوها بعد مقاومة أهلها وحاكمها السيد محمد كريمم 1798وصلت ميناء اإلسكندرية يوليو ى ونجليزاإل

 .الحملة المماليك فى شبراخيب وإمبابة وانتصرت عليهم وفر المماليك إلى الصعيد ودخلت الحملة القاهرة 

نلسون  على يد يرعند أبى ق ىباإلسكندرية بتحطيم األسطول الفرنسنابليون من كليبر  إلىوصلت رسالة :  معركة أبى قير البحرية

  . ىاإلنجليزقائد األسطول 

 م  1798موقعة أبى قير البحرية أغسطس نتائج 

 الموجود فى مصر وفرنسا  ىانقطاع الصلة بين الجيش الفرنس -1

 اعتماد الفرنسيين على موارد مصر فى سد احتياجاتهم -2

 ة للجنود الفرنسيين ضعف الروح المعنوي -3

 حملة : تجهيز الجيش وتوجيهه ألهداف حربية

 بالقوةاحتالل : استيالء دولة على دولة أخرى 

 توطنه أو يكتفى باستغالله اقتصاديا أو عسكريا  يوقليم يحكمه أجنبى إمستعمرة : 

 ىمصر تحت االحتالل الفرنس : الدرس الثانى

وت تيش البيوقاموا بتف ىالضرائب ليحصلوا على التمويل بعد تحطيم أسطولهم البحر فرض الفرنسيون  ثورة القاهرة األولى :

 وهدم أبواب الحارات والمساجد مما أدى إلى سخط األهالى عليهم .

وكانوا نهم باإلعدام م 6استخدم نابليون الشدة فى معاملة الثوار وألقى القبض على الزعماء وحكم على بدأت الثورة من األزهر و -

رد الفعل  ىين فخشمشايخ األزهر باستثناء الشيخ السادات ألن نابليون كان يدرك مكانته العلمية واألدبية لدى المصري من

 وأهم جريمة هى دخول جنوده الجامع األزهر وهم يركبون الخيول هذا إساءة لمكانة الجامع األزهر

 : نتائج ثورة القاهرة األولى

 . ضم كل الطوائف األجنبية المقيمة فى مصر ديوان جديد إنشاءوديوان القاهرة نابليون  إلغاء -1

 فرض الغرامات المالية على التجار والعلماء . -2

 بدأ الفرنسيون فى تحصين القاهرة . -3

لة حم عثمانية وإعدادعاون مع الدولة الارتبطت بنتائج موقعة أبى قير البحرية وقيام انجلترا بالت : م 1799حملة الشام فبراير  

 مشتركة لطرد الفرنسيين من مصر

اعون شى مرض الطتفو فى الدفاع عنها لقوة أسوار عكا وبسالة أهلهابسبب فشلها فى فتح عكا  فشلت الحملة فى تحقيق أهدافها - 

  . فخسر نابليون أعداد كبيرة من جنوده  بين الجنود الفرنسيين

ائده وعاد قوأسر  ىم مع العثمانيين وانهزم الجيش العثمان 1799س أبى قير البرية أغسط وعند عودته للقاهرة دارت معركة 

 . فرنسا وعين كليبر قائدا للحملة مكانه إلىنابليون سرا 

نسيين عن مصر على جالء الفر اتفاقية العريش وتم االتفاقمعهم فاوض كليبر األتراك وعقد  :  1800اتفاقية العريش يناير  

 رفضف ربحأن يسلم الفرنسيون أنفسهم كأسرى  رفضت انجلترا االتفاقية وأصرت علىفعلى نفقة العثمانيين بأسلحتهم 

 .الشام  إلىكليبر وحارب العثمانيين فى ضواحى القاهرة وهزمهم فعادوا 

 ) بقيادة عمر مكرم ( ثورة القاهرة الثانية

 .مهدت اإلجراءات التى اتخذها كليبر لمعاقبة أهل القاهرة للثورة  -

لوا على ما حطم الثوار فى بوالق أبواب مخازن تموين الجيش الفرنسي واستووم  1800فى مارس  رة من حى بوالقالثوبدأت  -

بقية  فع وهاجمبالمدا ر بوالقيدمأمر بتف بقوة للثورةكليبر  تصدىوفيها وقتلوا الحامية واستمرت الثورة أكثر من شهر 

 ض الثوار ومنع الغذاء عن سكان القاهرة فقتل بعواتبع سياسة انتقامية من المصريين  األحياء

                         .            الضرائب واإلتاوات كليبر فرض  -1                         * نتائج ثورة القاهرة الثانية :

 المصرى على كليبر .زاد سخط الشعب   -3.                 صادر األموال والممتلكات  -2       

 . الحصون بالقاهرة واإلسكندرية ئلبى طلبات الجيش وينشياألحوال وبدأ كليبر هدأت 

 م1800أثناء متابعة كليبر لإلصالحات قام شاب سورى يدعى سليمان الحلبى بقتله فى يونيه  -
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 ( زبيدة خلفه أقدم الضباط القائد مينو الذى أسلم وتزوج امرأة مصرية من رشيد )بعد موت كليبر  -

تفوق  ببلشرق بسلم تحقق الحملة هدفها ولم تجعل مصر قاعدة لإلمبراطورية الفرنسية فى ا حتالل ورحيل الفرنسيين :نهاية اال

 بمثابة جليزياإلنممثل الجيش مع اتفاقية مينو وقع لذلك انجلترا البحرى وثورات المصريين ومقاومة المماليك والعثمانيين 

 م1801فى سبتمبر  اإلنجليزيةمتن السفن  استسالم وخروجهم بكامل عدتهم من مصر على

لسائدة فى اتماعية حركة شعبية شاملة تهدف إلى التغيير الجذرى الشامل والمنظم لألوضاع السياسية واالقتصادية واالج* ثورة : 

 المجتمع . 

 * نتائج الحملة :

 . لم تستطع الحملة جعل مصر قاعدة لإلمبراطورية فى الشرق -1

 . الطريق بين انجلترا ومستعمراتها فى الهند قطعلم تستطع  -2

 أضعفت قوة ونفوذ المماليك . -3

 . الفتت أنظار العالم ألهمية موقع مصر وخاصة انجلتر -1

 عما يجرى فى العالم من حوله .لمجتمع المصرى عزلته لأظهرت  -2

 لدى المصريين .القومى  ىأيقظت الوع -3

 فك رموز اللغة المصرية القديمةاكتشاف حجر رشيد الذى ساعد على  -1

 كتاب وصف مصر  تأليف -2

 دراسة مشروع توصيل البحر المتوسط باألحمر -3

 كمقر إلجراء األبحاث العلمية .المجمع العلمى المصرى  إنشاء -4

 محمد على واليا على مصر :الدرس الثالث 

 . ة على حكم مصرتصارعت القوى المختلفبعد رحيل الفرنسيين عانت مصر من الفوضى و -

عددا  لعثمانىا السلطانباعتبار مصر والية عثمانية وعين فى السيطرة على البالد  ىأنهم أصحاب الحق الشرع رأى العثمانيون

  . كبيرا من الوالة قتل بعضهم نتيجة المؤامرات التى دبرت للتخلص منهم

لوصول امكنوا من ولكنهم لم يتفى معارك عديدة  لفرنسيينهم لتصديالعتقادهم بأحقيتهم فى حكم مصر لالسلطة إلى  المماليك تطلع

 للسلطة بسبب الصراعات فيما بينهم ونهب ثروات البالد دون النظر إلى المصلحة العامة .

 فكانوا يطمعون فى بسط نفوذهم لتأمين طرق المواصالت إلى الهند . أما اإلنجليز

القوة  ضغطت هذهوكان لها دور فى مقاومة االحتالل وبث الروح الوطنية فماء المشايخ والعل اوعلى رأسه ظهرت الزعامة الشعبية

  .الجديدة على العثمانيين لتولية محمد على وفقا لشروطها 

 تولى محمد على حكم مصر 

ضرائب ال موا بفرضوقاوفشلوا فى إدارة شئون البالد عجزوا عن دفع رواتب الجند الذين الوالة  عددا منالدولة العثمانية  عينت 

 13ى فمحكمة مما أدى إلى وقوع اضطرابات كثيرة فاجتمع زعماء الشعب والعلماء ونقباء الطوائف بدار ال على األهالى

  م وقاموا بعزل خورشيد باشا وتولية محمد على .1805مايو 

ليه عهدا عوأخذوا  ةلباس الوالي وألبساه محمد على إلىنقيب األشراف والشيخ عبد هللا الشرقاوي كبير العلماء  متوجه عمر مكر -

ب ن ضغط الشعألنه يعلم نوايا وأطماع محمد على ولكتعيينه لم يقبل السلطان لكن فعل شيئا دون الرجوع إليهم ويأال 

 م1805وصدر مرسوم السلطان بعزل خورشيد وتولية محمد على فى والعلماء أجبر السلطان على الموافقة 

 لى :# الصعوبات التى واجهت محمد ع

وزحفت على  اإلسكندريةستولت على مدينة فام بقيادة فريزر 1807مصر فى مارس  إلىأرسلت بريطانيا حملة  حملة فريزر :  -1

 إلنجليزاالقاة تجمع اآلالف من الناس وخرجوا لمو رشيد فكاتب المصريون السيد عمر مكرم فأرسل إليهم للمسير إلى رشيد

 م  1807وانتهى األمر بجالئهم عن اإلسكندرية فى سبتمبر  فى رشيد والحمادفى حماس وهزموهم 

لى بينهم وع مستغال الخالف الواقعاستقر األمر لمحمد على وأخذ فى التخلص من منافسيه  :التخلص من الزعامة الشعبية  -2

 ىوعزل الشيخ عبد هللا الشرقاوم 1809عام عمر مكرم إلى دمياط  ونفى نقيب اإلشرافرأسهم العلماء 

حتفال بتقليد لال دعا زعماء المماليك للقلعةف م مكيدة للقضاء عليهم 1811دبر محمد على فى مارس :  التخلص من المماليك -3

 لىإفر الباقون و ىمتبقوتعقب ابنه إبراهيم ال  ابنه طوسون قيادة الحملة على الحجاز فقتل عددا كبيرا منهم في مذبحة القلعة

 ى بحكم مصر وبدأ يتفرغ لتنفيذ السياسة التى رسمها للحكم .وبذلك انفرد محمد علالسودان 

 * عصر : فترة زمنية تنسب إلى مصر أو أى دولة أو أى تطورات مثل عصر ) محمد على (

 وبناء دولة مصر الحديثة محمد على رابع :الالدرس 

 . الفرنسىوربى وخاصة األبعد أن تولى حكم مصر أخذ يرسم السياسة الداخلية والخارجية لمصر على النسق  -

  : التنظيم اإلدارىأوال 

أقام تنظيما إداريا يكفل له السيطرة الكاملة على البالد  فقد قام بتقسيم البالد إلى سبع مديريات ، كل مديرية تضم عددا من المراكز  -

 . هرة التى تصدر جميع األوامر، على راس هذا النظام اإلدارى ، توجد الحكومة المركزية فى القا ، وكل مركز يضم عدة قرى

 أنشأ  عدة مجالس ودواوين لتعاونه فى نظام الحكم مثل الديوان العالى ومقره ) القلعة (   -

  االقتصادية :السياسة ثانيا 
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لة لدوادة موارد زياو ىاالكتفاء الذات وحقق جعل الصادرات أكثر من الوارداتفلمصر استطاع أن يحقق لمصر استقالال سياسيا   -

 طبق نظام االحتكار ) إشراف الدولة على مصادر االقتصاد المصرى (كما 

 ية فى مصر.ة الزراعمنافًسا لألقطان العالمية وأساسا للثرو ىدخل أنواعا جديدة من القطن حتى أصبح القطن المصرأ :( الزراعة 1

 كما أهتم بغرس أشجار التوت لتربية دودة القز إلنتاج الحرير. -  

 ائية .الغذالحبوب إلى  باإلضافة بزراعة أشجار الزيتون وقصب السكر إلى جانب الخضروات والفواكه والنخيل اهتم -  

 خيرية .لقناطر الا( كما أنشا الترع والجسور ومن أهمها  اهتم بمشروعات الري وشق الترع والقنوات مثل ترعة ) المحمودية  -  

 .ىجه القبلفى الو معامل السكروالغزل والنسيج  مصانعمثل  المتوفرة فى مصر د الخامأقام صناعات تعتمد على الموا : ( الصناعة2

 . من المالبس واألسلحة  وغيرها هلسد حاجات ارتبطت النهضة الصناعية بالجيش  -  

 لزراعة اوالصناعة ازدهرت التجارة الداخلية والخارجية وأصبحت مصر مركزا تجاريا هاما نتيجة التقدم فى : ( التجارة 3

  ى .داخلالستقرار االو        

 اهتمم محمد على بالعمران والعمارة من خالل : : العمران والعمارة ثالثا

 تنمية المدن والقرى وتطويرها.  -     

 . لقلعةبا) دار المحفوظات حاليا (  والدفترخانة ومسجد محمد على إنشاء العديد من القصور مثل قصر الجوهرة  -     

 كان  للتعليم عند محمد على اهتماما خاصا. :التعليم و الثقافة  رابعا

 . أرسل بعثات إلى الخارج خاصة فرنسا -

 . عمل على ترجمة الكتب والمؤلفات فى مختلف العلوم -

 األميرية فى بوالق  ةأنشأ المطبع -

 .أول صحيفة رسمية مصرية أصدر صحيفة الوقائع المصرية  -

  نةو الصيدلة والزراعة والمهندسخا ىالحربية ومدارس الطب البشري والبيطر رسةل المدأنشأ مدارس حديثة مث -

 . لعلياابالمدارس  لاللتحاقوالتجهيزية التى تقابل المرحلة الثانوية إلعداد تالميذ  االبتدائيةأنشأ المدارس  -

 الجيش والبحرية : خامسا

روبية  يب األوة يرتبط ببناء جيش قوى منظم ومدرب على أحدث األسالكان  يعلم أن نجاح المشروعات الداخلية والخارجي  -

 ومزود باألسلحة الحديثة.

 . وأنشأ ترسانة لصناعة السفن باإلسكندرية ىاألسطول الحربإحياء كما اهتم ب -

 وأنشأ العديد من المدارس الحربية مثل المشاة والمدفعية والفرسان. -

 سياسة محمد على الخارجية فى مصر

 المورة .والشام والسودان و الجزيرة العربيةفى  عتمد على تدعيم استقالل مصر عن طريق خوض الحروب الخارجيةا       

 . فى المنطقة مثل انجلترا و فرنسا االستعماريةالصدام مع الدول  : نتائج سياسة محمد على التوسعية

الد الشام بم على محمد على التى نص على إعادة  1840عام  معاهدة لندن ت الدول األوروبية برئاسة انجلترا وفرنسافرض -

 . ىتثبيت محمد على فى حكم مصر ، وإعالن خضوعه للباب العالو ىوالجزيرة العربية إلى سيطرة السلطان العثمان

لى جانب حكم إ بحق وراثة الحكم ألكبر أبناء محمد على الذكور سًنا ىم يقض1841ن العثمانى فرمانا فى يونيه أصدر السلطا -

 .  السودان

 خلفاء محمد على

 م(1863 - 1854من )  ( سعيد باشا) ثم تولى  ( م1854 - م1848تولى ) عباس األول ( من )  بعد وفاة ) إبراهيم باشا (  -

 م .1854نوفمبر فى ) فرديناند ديليسبس (  ىالذى أعطى امتياز حفر قناة السويس للمهندس الفرنس

يق لتعليم وسعى لتحقبا اهتموأقام العديد من المشروعات العمرانية واالقتصادية و م1863إسماعيل باشا ( عام الحكم ) ثم تولى   -

وروبية دول األنهضة حقيقية فى مصر ونجح فى إقامة إمبراطورية مصرية امتدت حتى مديرية خط االستواء ونتيجة لذلك تحركت ال

 . م 1879 وتولية ابنه توفيق الحكم عام إسماعيلنى إلصدار فرمان بعزل انجلترا بالضغط على السلطان العثما قامتوضده 

 (* الحكومة المركزية : هى التى تصدر جميع األوامر والقرارات لتنفيذها ، ومقرها العاصمة ) القاهرة 

 المصرى . قتصاد* سياسة االحتكار : إشراف الدولة على مصادر اال

 ( مستعمرة   جـ    ب( احتالل                      : ما المقصود بكال من :   أ( حملة 1س

 ية على مصر ؟: ما األسباب المعلنة للحملة الفرنس3س                                 : ماذا ضمت الحملة الفرنسية ؟2س

 فرنسيين ؟مام ال: ما أسباب هزائم المماليك أ5س                              ؟للحملة : ما األسباب الغير معلنة 4س

 معركة أبى قير البحرية ؟ ائج: ما نت6س

 لقاهرة األولى ؟ا: ما نتائج ثورة 8س                : ما الجريمة التى ارتكبها الفرنسيون أثناء ثورة القاهرة األولى ؟7س

 : لماذا فشلت حملة الشام ؟9س
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 : اذكر نتائج الحملة الفرنسية من حيث الوجهات اآلتية :10س

 مية والثقافيةجـ( العل                         ب(  السياسية                         أ( الحربية                   

 التى تصارعت على مصر بعد رحيل الفرنسيين ؟ : ما القوى11س

 : كيف تخلص محمد على من :       أ( الزعامة الشعبية                 ب( المماليك12س

 بالزراعة ؟ : كيف اهتم محمد على14س                                هتم محمد على فى سياسته االقتصادية ؟: بما ا13س

 التعليم ؟ب: كيف اهتم محمد على 16س                                : اذكر بعض المصانع التى أقامها محمد على ؟15س

 : ما نتيجة سياسة محمد على الخارجية ؟17س

 × (أو عالمة ) √ ( ضع عالمة ) : 81س

 م بحق وراثة الحكم ألكبر أبناء محمد على .1841أصدر السلطان العثمانى فرمانا عام  -1

 استخدم نابليون الشدة والعنف فى معاملة الثوار فى ثورة القاهرة األولى -2

 م 1811تخلص محمد على من المماليك فى مذبحة القلعة  -3

 أحق بالسيادة على مصر بعد رحيل الحملة الفرنسية رأى العثمانيون أنهم -4

 اهتم محمد على ببناء مصر الحديثة على النسق االنجليزى . -5

 لم يكن للزعامة الشعبية أو العلماء دور فى تولية محمد على -6

 قام محمد على بنفى عمر مكرم خارج مصر -7

 م1798اندلعت ثورة القاهرة األولى فى أكتوبر  -8

 م1798موقعة أبى قير البحرية فى أغسطس حدثت  -9

 تولى الجنرال مينو قيادة الحملة الفرنسية بعد مقتل كليبر -10

 أصبحت مدينة اإلسكندرية مقر الحكومة المركزية فى عصر محمد على . -11

 من الوجهة الحربية حققت الحملة الفرنسية أهدافها -12

 بى قير البحرية نلسن هو قائد األسطول الفرنسى فى موقعة أ -13

 م1798فر المماليك إلى الصعيد بعد موقعة األهرام  -14

 شهدت التجارة الداخلية والخارجية رواجا حقيقيا فى عصر محمد على . -15

 أرسل كليبر رسالة إلى نابليون تفيد بتحطيم األسطول الفرنسى -16

 أعلنت فرنسا إرسال حملة إلى مصر.   -17

 ة مزودة باألسلحة وكذلك بعلماء فى مختلف العلومكانت الحملة الفرنسي -18

 أذاق كليبر الشعب المصرى الكثير من ألوان االضطهاد والتعذيب . -19

 كان تهديد مصالح إنجلترا فى الشرق أحد األهداف المعلنة للحملة الفرنسية.   -20

 نجح الفرنسيون فى احتالل اإلسكندرية دون مقاومة.   -21

 بتنظيم اإلدارة بما يكفل له السيطرة الكاملة على البالد .  اهتم محمد على -22

 كان تحطيم األسطول الفرنسى أحد عوامل جالء الحملة الفرنسية من مصر.  -23

 اهتم محمد على بمشروع حفر قناة السويس . -24

                         كان نابليون بونابرت عنيفًا فى القضاء على ثورة القاهرة.  -25

                     حاول نابليون إرسال حملة إلى السودان لمهاجمة العثمانيين.  -26

                               . 1800اندلعت ثورة القاهرة الثانية فى  مارس  -27

                             قام مينو بعقد اتفاق مع العثمانيين للجالء من مصر.  -28

                          الفرنسية فى إضعاف قوة ونفوذ المماليك. نجحت الحملة  -29

 تنازع العثمانيون والمماليك واإلنجليز فى االنفراد بحكم مصر.  -30

 لم يهتم محمد على بتنمية وتطوير الزراعة . -31

 جاء محمد على ضمن الجيش الذى أرسله السلطان العثمانى إلخراج الفرنسيين من مصر.  -32

 .   قاد محمد على الجيش لطرد حملة فريزر من رشيد -33

 تخلص محمد على من الزعامة الشعبية التى ساعدته فى حكم مصر.   -34

 م بعد مقاومة حاكمها عمر مكرم1798نجح الفرنسيون فى احتالل مدينة اإلسكندرية  -35

 بعد مذبحة القلعة فر الباقون من المماليك إلى ليبيا . -36

 بليون على ستة من مشايخ األزهر باإلعدام كان منهم الشيخ السادات .حكم نا -37

 تخلص محمد على من الزعامة الشعبية فى مذبحة القلعة . -38

 : أكمل العبارات اآلتية :91س

 الحاكم الفرنسى ................................أثناء ثورة القاهرة الثانية كان  -1
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 بفرنسا ................................ميناء  أبحرت الحملة الفرنسية من -2

 بالقلعة . ................................أنشأ محمد على قصر  -3

 ................................م بقيادة 1807أرسلت بريطانيا حملة إلى مصر فى مارس  -4

 ................................ا نجح الفرنسيون فى احتالل مدينة اإلسكندرية بعد مقاومة حاكمه -5

 الحملة الفرنسية على مصر ................................قاد  -6

 ................................تحطم األسطول الفرنسى فى موقعة   -7

 ................................و  .................................م سيطرة السلطان العثمانى على 1840أعادت معاهدة لندن  -8

 ................................تولى محمد على حكم مصر فى مايو سنة  -9

 ................................تخلص محمد على من المماليك فى مذبحة القلعة سنة  -10

 ................................ستثناء بإعدام ستة من مشايخ األزهر با ................................أمر  -11

 ................................اهتم محمد على بالتعليم فأرسل البعثات للدول الخارجية خاصة  -12

 عن إخماد ثورة القاهرة الثانية دمر حى بوالق بالكامل ................................ عندما عجز -13

 ................................بقيادة 1799على الشام فى فبراير  بدأت الحملة الفرنسية -14

 ومقرها القاهرة . ................................يرأس النظام اإلدارى فى عهد محمد على الحكومة  -15

 ................................وصلت الحملة الفرنسية إلى سواحل اإلسكندرية فى يوليو عام  -16

 ................................كان مقر الحكومة المركزية للنظام اإلدارى فى عهد محمد على فى  -17

 ................................من صور االهتمام بالجيش والبحرية إنشاء محمد على ترسانة لبناء السفن فى  -18

 ................................نجحت الحملة الفرنسية فى إضعاف قوة ونفوذ  -19

 ................................رحلت الحملة الفرنسية عن مصر فى سبتمبر سنة  -20

 ................................من زعماء ثورة القاهرة الثانية  -21

 ................................كان تدهور الحالة االقتصادية فى مصر قبل مجئ الحملة بسبب اكتشاف  -22

 ................................من األسباب الظاهرة المباشرة للحملة الفرنسية على مصر تأديب  -23

 بعد موقعة إمبابة إلى الصعيد ................................ فر -24

 ................................ساهمت الزعامة الشعبية فى تولية محمد على بقيادة  -25

 حاكما على اإلسكندرية  ................................عين نابليون  -26

 ................................م على يد أبناء مدينة 1807جاء الكفاح والجهاد ضد الحملة اإلنجليزية عام  -27

 ................................ كما اهتم بـ ................................تمثلت الزراعات الجديدة فى عهد محمد على فى  -28

 ................................و  ................................و  ................................أنشا محمد على العديد من مصانع  -29

 ................................اعتمد محمد على فى سياسته االقتصادية على  -30

 ................................تكتمت فرنسا خبر الحملة الفرنسية خوفًا من  -31

 مع الدولة العثمانية إلخراج الحملة الفرنسية من مصر ................................تعاونت  -32

 ................................ كانت حملة فريزر على رشيد عام -33

 ................................مواجهة بين الفرنسيين وزعماء المماليك فى كانت أول  -34

 ................................من أهم مشروعات الرى فى عهد محمد على مشروع  -35

 ................................دخل الفرنسيون مدينة القاهرة بعد معركة  -36

 ................................ها نابليون وجنوده دخول الجامع األزهر وهم يركبون من أهم الجرائم التى ارتكب -37

 لطرد الفرنسيين من مصر. ................................قامت إنجلترا بالتحالف مع الدولة  -38

 ................................ة عددا من مديريات ويتبع كل مديري ................................قسم محمد على البالد إلى  -39

                   إلى فرنسا ................................بعد موقعة أبى قير البرية قرر نابليون العودة  -40

 قائًدا للحملة مكانه  ................................بعد سفر نابليون ترك  -41

             بالمدافع.  ................................ثانية قام كليبر بتدمير حى إلخماد ثورة القاهرة ال -42

 ................................تنازعت ثالث قوى على حكم مصر وظهرت قوة أخرى هى  -43

 ................................ ظهرت بسالة أهالى رشيد فى رد حملة -44
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 ................................ء المماليك لالحتفال بتقليد ابنه طوسون القيادة العامة لحملة دعا محمد على زعما -45

 .  الشيخ عبدهللا الشرقاوى ................................وقام بـ  ................................قام محمد على بنفى  -46

 م1798عام  ................................منه إلى جزيرة أبحرت الحملة الفرنسية من ميناء طولون و -47

 ................................و  ................................هزم المماليك أمام الفرنسيين فى معركتى  -48

 ................................ إلى ................................تخلص محمد على من الزعامة الشعبية بنفى  -49

 م . ................................تقلصت مشروعات محمد على اإلصالحية نتيجة معاهدة لندن عام  -50

 ................................تم تحطيم األسطول الفرنسى على يد القائد  -51

 م . ................................تولى إسماعيل باشا حكم مصر عام  -52

 للخارج . ................................اهتم محمد على بالتعليم فأرسل  -53

 ................................وخاصة  ................................اهتم محمد على ببناء مصر الحديثة على النسق  -54

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:  :20س

ا من ميناء خرجت ا -1  طولون ( ،باريس  ،ليون  ،) مارسيليا  ................................لحملة الفرنسية سرًّ

 صر (م ،ج يالخل ،اليمن  ،) الهند  ................................كان من أهداف الحملة الفرنسية قطع الطريق بين إنجلترا ومستعمراتها فى  -2

 م1799 ................................زيمة العثمانيين وأسر قائدهم فى معركة نجح الفرنسيون فى ه -3

 إمبابة ( ،أبى قير البرية  ،الرحمانية  ،البحرية  ) أبى قير                                                                                           

 ( ليبيا ،الصعيد  ،سيناء  ،) الشام  ................................وا إلى إمبابة فربعد هزيمة المماليك فى معركة  -4

 ون (نلس ،يزيه د ،نابليون  ،. ) كليبر  تدمير األسطول الفرنسى ................................استطاع األسطول اإلنجليزى بقيادة  -5

 حية (الصال ،إمبابة  ،أبى قير  ،) شبراخيت  . البحرية ................................تحطم األسطول الفرنسى فى موقعة  -6

 جتماعية (اال ،ياسية الس ،الحربية  ،للحملة الفرنسية  ) العلمية   ................................اكتشاف حجر رشيد من أبرز النتائج   -7

 ( لشيخ الساداتا ،شرقاوى الشيخ ال ،محمد كريم  ،)عمر مكرم  .......................دا أمر نابليون بإعدام زعماء ثورة القاهرة األولى ع -8

 (  األتراك ،المصريين  ،اإلنجليز  ،المماليك  )  ................................ عقد كليبر اتفاقية العريش مع -9

  ( العباسية ،عابدين  ،بوالق  ،األزهر  ) ................................اندلعت شرارة ثورة القاهرة الثانية من  -10

 (  امبليونش ،ديزيه  ،نلسون  ،مينو  ) قيادة الحملة الفرنسية فى مصر بعد مقتل كليبر ................................تولى  -11

 ( 1803،  1802 ، 1801 ، 1800)  م ................................رحلت الحملة الفرنسية من مصر سبتمبر عام  -12

 باشا (  أحمد ،اشا طاهر ب ،خسرو باشا  ،) خورشيد باشا  عثمانى تم عزله وتعيين محمد على ىآخر وال ................................  -13

 ( الجيزة ،رة القاه ،الغربية  ،اإلسكندرية  )  ................................كان مقر الحكومة المركزية فى عهد محمد على فى  -14

 (رشيد  ،ر أبى قي ،دمنهور  ،) دمياط  ................................استولت حملة فريزر على اإلسكندرية ولكنها ُهزمت عند  -15

 (  نلسون ،كليبر  ،نابليون  ،مينو )   ................................ قاد الحملة الفرنسية على مصر -16

 ين (  عابد ، رشيد ، يافا ، ) القلعة  ................................( على زعماء المماليك فى مذبحة  محمد على قضى ) -17

 ( 1798 ، 1797 ، 1779 ، 1789)  م ................................ وصلت الحملة الفرنسية اإلسكندرية يوليو -18

 ................................كندرية بعد مقاومة حاكمها نجح الفرنسيون فى احتالل اإلس -19

 عبدهللا الشرقاوى ( ،الشيخ السادات  ،مكرم  عمر ،) محمد كريم                                                                                    

 طاهر ( ،خسرو  ،طوسون  ،باشا   ) إبراهيم  ................................م 1811تولى القيادة العامة لحملة الحجاز عام  -20

 (نلسون  ،فريزر  ،كليبر  ،) مينو  ................................م 1807تولى قيادة الحملة اإلنجليزية على رشيد  -21

 راد بك (م ،رقاوى عبدهللا الش ،عمر مكرم  ،محمد كريم  )  ................................قام محمد على بنفى نقيب األشراف السيد  -22

   ................................تصارع اإلنجليز والعثمانيون والمماليك على السلطة بعد جالء الحملة الفرنسية عن مصر وتناسو قوة  -23

 على بك الكبير ( ،السلطان العثمانى  ،ى محمد عل ،) الشعب المصرى                                                                             

 ط (دميا ،اإلسكندرية  ،السويس  ،) بورسعيد  ................................ أنشأ محمد على ترسانة لبناء السفن فى  -24

   ( 1806 ، 1805 ،1804 ، 1803م )  ................................تولى محمد على حكم مصر عام  -25

 سيناء ( ، الوجه القبلى ،الوادى الجديد  ،) الوجه البحرى  ................................أقام محمد على معامل للسكر فى  -26

 ( 1863 ، 1862 ، 1861 ، 1860م ) ................................  تولى الخديوى اسماعيل حكم مصر عام -27

 

 ما تدل عليه كل جملة من الجمل اآلتية : : اكتب21س

 استيالء دولة على بلد آخر قهرا -1

 قام بنفى السيد عمر مكرم إلى دمياط -2
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 تجهيز الجيش وتوجيهه ألهداف حربية -3

 قائد ثورة القاهرة الثانية -4

                إقليم أو منطقة يحكمها أجنبى ويستغلها اقتصاديًّا أو عسكريًّا.  -5

                                       ميناء أبحرت منه الحملة الفرنسية سًرا.  -6

  معركة تم فيها تدمير األسطول الفرنسى على يد اإلنجليز.  -7

 تزعم المقاومة المصرية ضد الحملة الفرنسية فى اإلسكندرية .   -8

                                                   موقعة برية بين الفرنسيين والعثمانيين.  -9

             اتفاقية بين كليبر والعثمانيين تم االتفاق فيها على الجالء من مصر.  -10

                      كتاب تركه علماء الحملة الفرنسية فى شكل أبحاث كثيرة.  -11

 المصرية القديمة.  الكتابةحجر أسهم فى فك رموز  -12

                             م. 1807ليزية جاءت إلى مصر مارس حملة إنج -13

                                 مكيدة دبرها محمد على للتخلص من المماليك.  -14

  حملة تولى القيادة العامة لها طوسون باشا.  -15

 ئدة فى ة الساياسية واالقتصادية واالجتماعيحركة شعبية شاملة تهدف إلى التغيير الجذرى الشامل والمنظم لألوضاع الس -16

   المجتمع .        

 : ما النتائج المترتبة على :22س

 م1798موقعة أبى قير البحرية عام  -1

 الحملة الفرنسية على مصر -2

 اهتمام محمد على فى سياسته االقتصادية باالكتفاء الذاتى . -3

 سياسة محمد على الخارجية التوسعية . -4

 دم التسليح الجيد للمماليك. ع -5

 فرض الفرنسيين الضرائب والتعسف فى جمع األموال. -6
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                                                                                                                       ) ب ( ماذا يحدث إذا تم ....؟

 ج المبكر لإلناث. الزوا -2                                             . إلقاء مخلفات المصانع السائلة فى نهر النيل -1 

 السؤال الرابع : ) أ ( اختر اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس :

 . [ م1811 ،م 1809 ،م 1807 ،م 1805 ]  .............. ..............من المماليك فى مذبحة القلعة عام  ( محمد على تخلص ) -1

 . [ نواتسأربع  ،ثالث سنوات  ،سنتين  ،سنة واحدة  ]  .............. ..............العثمانى فى مصر يعين لمدة  الوالىن كا -2

           .     [ 1841 ، 1840 ، 1839 ، 1838م ] .............. ..............تقلصت مشروعات محمد على اإلصالحية نتيجة معاهدة لندن عام  -3

  سياسة مصر الداخلية والخارجية لبنائها على النسق الفرنسى كمثال يحتذى به . .............. ..............م رس -4

 . [إسماعيل ، محمد على ، توفيق ، سعيد باشا  ]                                                                                                   

 .  سودان [ال ،الشام  ،األستانة  ،] قوله   .............. .............. إلىالسلطان سليم األول امهر الصناع فى مصر  أرسل -5

                                ) ب ( ما النتائج المترتبة على كل مما يأتى :                                                        

  لحتهم التقليديةاعتماد المماليك على الفرسان بأس -2                      تعمرات فرنسا فى حروبها مع انجلتراضياع مس -1

                                         السؤال الخامس  ) أ ( بم تفسر....؟                                                                  

 ات مصر أكثر من واردتهااهتمام محمد على بأن تكون صادر -2                                      محمد على بالصناعة .اهتمام  -1

                                                                                                         ) ب ( لمن تنسب األعمال اآلتية :

 .  إقامة مشروع القناطر الخيرية  -2                 .   م1807لحملة اإلنجليزية على مصر فى عام قاد ا -1

 .  م1800يونيه  14فى  طعن القائد كليبر بخنجر وقتله -4                          .    م1453فتح مدينة القسطنطينية فى عام  -3

                                                                                 ت التالية :السؤال السادس ) أ ( عبر عن رأيك فى العبارا

                                                    ر عادالً كان نظام الحكم العثمانى لمص -2                      دخول الجنود الفرنسيين الجامع األزهر بخيولهم  -1

 إليه كل عبارة من العبارات اآلتية: اكتب ما تشير ) ب (

 .أو أى دولة أو أى تطورات  فترة زمنية تنسب إلى مصر -2استيالء دولة على بلد آخر قهراً.                                        -1

 م (2012قنا )  6االمتحان رقم 

 يها .. اكتب مدلول األرقام عللمصر : أ( أمامك خريطة صماء 1س

        ................................الصحراء  -2                 ................................شبه جزيرة  -1

  ................................نهر  -4                        ................................البحر  -3

 :ات السليمة ب( أكمل العبارات التالية بالكلم

   ................................و  ................................من أهم المحاصيل المنتجة للسكر فى مصر  -1

 ................................و  ................................من الصناعات الثقيلة التى تلوث البيئة هى  -2

  ................................و  ................................طبيعية للسكان فى البيئة الزراعية من أسباب الزيادة ال -3

 ................................و  ................................من مصادر الطاقة التى تعمل على حماية البيئة من التلوث  -4

 صناعة حرفية ، قنطرة ، هجرة خارجية ، العشوائيات ، االستنزاف  تية :ما المقصود بالمفاهيم اآل( : أ2س

 : ( أمام العبارة غير الصحيحة خطأ ( أمام العبارة الصحيحة ، وكلمة ) صح اكتب كلمة )ب( 

 لتا .ات الدمحافظة الشرقية من محافظ -2                           األسمدة العضوية أفضل من األسمدة الكيماوية . -1

 ال الدلتا .تقع ترعة اإلسماعيلية فى شم -4               من العادات الصحيحة فى البيئة الزراعية تعدد الزوجات . -3

 م  1799م ، أغسطس 1800م ، مارس 1805م ، 1517م ، 1863    :أ( بما تذكرك التواريخ اآلتية :  3س

 ر ولكنه نفانى إلى دمياط .ساعدت محمد على فى الوصول لحكم مص -1  ب( من أكون :

 كنت أقود األسطول اإلنجليزى فى موقعة أبى قير البحرية . -2                    

 انتصرت على المماليك فى موقعة مرج دابق . -3                    

 كنت أقود الحملة الفرنسية المتوجهة إلى الشام . -4                    

 كنت أحكم مدينة اإلسكندرية قبل وصول الحملة الفرنسية . -5                    

  : أ( اذكر ثالث نتائج علمية وثقافية للحملة الفرنسية على مصر .4س

 ب( اذكر نتائج الحكم العثمانى لمصر .        

 جـ( عبر برأيك فيما يأتى بكلمة موافق أو غير موافق :        

 ب المماليك .جاءت الحملة الفرنسية إلى مصر لتأدي -1

 تقدمت الصناعة فى مصر فى ظل الحكم العثمانى . -2

 مذبحة القلعة من األعمال الشريفة لمحمد على . -3

   مصر أول أمة موحدة فى التاريخ يجب أن نحافظ على وحدة شعبها وسالمة أراضيها . -4

 م (2014) الجيزة  7االمتحان رقم 

 ول األرقام عليها .: أ( أمامك خريطة صماء لدلتا النيل . اكتب مدل1س

 ................................فرع   -2                 ................................البحر  -1

 ................................مدينة تختفى فيها األراضى الزراعية  -4                 ................................ ترعة -3
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 ئج المترتبة على كل مما يأتى :ب( ما النتا

 استخدام األسمدة والمبيدات الحشرية فى تسميد التربة . -1

 هجرة سكان الريف إلى المدن الصناعية . -2

 إنشاء الدولة وزارة للبيئة فى الحكومة المصرية . -3

 : أ( أكمل العبارات التالية بما يناسبها من كلمات : 2س

   ................................لى زيادة أدى تنوع البيئات فى مصر إ -1

 ................................تعتمد الزراعة فى الواحات على مياه  -2

  ................................الزواج المبكر لإلناث فى البيئة الزراعية من العادات  -3

  ................................يتم صيد األسماك فى الفيوم من بحيرة  -4

  ................................يقصد بطلب الدول األخرى للمنتجات الصناعية المصرية بالسوق  -5

 ................................انخفاض نسبة األمية من خصائص سكان البيئة  -6

 : حسب درجة تطورها إلى صناعات حرفية وصناعات بسيطة ب( صنف الصناعات اآلتية

 السجاد اليدوى ، تصنيع الجلود ، حلج القطن ، حفر الخشب                                     

 : أ( صوب الكلمات التى تحتها خط فى الجمل اآلتية : 3س

 بمشروع حفر قناة السويس . محمد علىاهتم   -1

 أعوم . خمسةكانت مدة حكم الوالى العثمانى تتراوح بين عام إلى  -2

 م1811فى مذبحة القلعة  العلماءلص محمد على من تخ -3

 .األزهر م " فى حى 1800اندلعت ثورة القاهرة الثانية " مارس  -4

 . العسكريةك رموز حجر رشيد من نتائج الحملة الفرنسية ف ريعتب -5

 ب( ماذا يحدث إذا :

 م "1800لعريش " يناير وافق اإلنجليز على اتفاقية ا -2                 نجح المماليك فى صد العثمانيين فى معركة مرج دابق . -1

 : أ( اكتب ما تشير إليه كل عبارة من شخصيات تاريخية :4س

 تنسب إليه الدولة العثمانية . -2             قام بترحيل الصناع المهرة من مصر إلى األستانة . -1

 حمد على إلى بالد الحجاز .تولى قيادة الحملة التى أرسلها م -4                    اهتم بمشاريع الرى وأهمها القناطر الخيرية . -3

 تدهور الحياة العلمية والثقافية فى مصر أثناء الحكم العثمانى . -1   ب( بم تفسر : 

 أصبحت مصر مركزا تجاريا هاما فى عصر محمد على . -2                     

 وروبية ضد الخديوى إسماعيل .تحرك الدول األ -3                     

 م (2012) القاهرة  8االمتحان رقم 

  اكتب مدلول األرقام خريطة صماء لمصر أمامك( : أ األولالسؤال 

   .............. .............. البحر -2                       .............. ..............وادى  -1

   .............. ..............زراعية فيضية  منطقة بيئة -4                  ...................... ...... الصحراء -3

  طبيعية و بشرية إلىب( صنف عوامل قيام الصناعة 

  المال رأس ،المواد الخام  ،الموقع الجغرافى  ،الخبرة الفنية      

  مناسبة بكلمات اآلتية( أكمل العبارات ـج

   .............. ..............بنهر النيل عن طريق بحر  يتصل منخفض الفيوم -1

 ناإلنسايمارسه  الذى   .............. .............. بسبب كثافة النشاط   .............. .............. تندر النباتات الطبيعية فى البيئة -2

 بالشرقية   ............ ................يزدهر النشاط السياحى فى البيئة الزراعية ومنها منطقة آثار  -3

   .............. .............. الصناعية يقصد به السوق طلب السكان المحليين للمنتجات -4

 داخليةهجرة األفراد من دولة إلى دولة أخرى تسمى هجرة  -1     : تحته خط ( صوب ماأ : الثانىالسؤال 

 لتعليمنسبة ا انخفاضالبيئة الصناعية  من خصائص سكان -2                                                      

 : اآلتية ب( اكتب المصطلح المناسب للعبارات

 للزراعة بناء هندسي على مجرى النهر به بوابات لتوزيع المياه حسب الحاجة -1

  .( بدون عمل60-15عدد األشخاص من سن العمل ) -2

  الموارد الطبيعية بشكل يؤدى إلى نفادها .اإلفراط وسوء استخدام  -3

   .أهملت الدولة إنشاء مناطق صناعية  إذا :( ماذا يحدث ـج

  : اختر اإلجابة الصحيحة من بين األقواسأ( الثالث : السؤال 

  ( لصفويةا ، فاطميةال ، األيوبية ، العثمانية)   .............. .............. الدولة المماليك حكم مصر بعد انهيار تولى -1

 (  الشرقاوىعبدهللا ،ات الشيخ الساد ،عمر مكرم  ،) محمد كريم  .....................نجح الفرنسيون فى احتالل اإلسكندرية بعد مقاومة  -2

 اهر (ط ،سرو خ ،طوسون  ،باشا ) إبراهيم  ................................م 1811تولى القيادة العامة لحملة الحجاز عام  -3
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 ) وطنىال ،الملكى  ،الوطنى  ،العالى )   .............. ..............  القاهرة األولى ألغى نابليون الديوان بعد ثورة -4

 ( االجتماعية ، السياسية ،الحربية  ،العلمية )    .............. .............. اكتشاف حجر رشيد من أبرز النتائج -5

  . ازدهار دولة المماليك وثراءها -1        : بم تفسر ب(

  الحملة الفرنسية نحو مصر فى سرية تامة اتجاه -2                         

 اإلصالحاتببعض  قيام كليبر بعد ثورة القاهرة الثانية -3                         

 تية :اآل العبارات أمام( خطأ ) أو  ( صح) اكتب كلمة  (أالرابع السؤال 

   انتصر الجيش العثمانى على قوات المماليك فى موقعة الريدانية -1

   الحكم العثمانى من خمس قوى تألفت هيئات -2

  فى تدهور حتى مجئ الحملة الفرنسية الحكم العثمانى أثناء االقتصاديةظلت األوضاع  -3

  المماليك لليبيا بعد مذبحة القلعة فر الباقون من -4

 . لعريشا اتفاقيةفشل  -2                       م 1840معاهدة لندن عام  -1        : ب التى أدت إلىب( ما األسبا

 مكرم السيد/ عمر : ( ما رأيك فى شخصيةـج

 م (2014) البحيرة  9االمتحان رقم 

 . اكتب مدلول األرقام عليها . لمصر: أ( أمامك خريطة صماء 1س

 ................................منخفض   -2                  ................................خليج  -1

 ................................ مدينة -4                 ................................قناطر  -3

 قلة السكان فى وادى النيل عن الدلتا . -1         : بم تفسرب( 

 يعمل معظم سكان البيئة الزراعية بالنشاط الزراعى . -2                          

 أهمية البيئة الصناعية . -3                          

 : × ( ) أو√ ( ضع عالمة )  أ(:  2س

 تتميز أراضى الدلتا باستوائها وعدم وجود مناطق مرتفعة بها .   -1

 تكثر النباتات الطبيعية فى البيئة الزراعية . -2

 عتمد نشاط صيد األسماك فى البيئة الزراعية على مصايد البحرين األحمر والمتوسط .ي -3

 تتركز صناعة األلومنيوم فى حلوان .  -4

 ترتفع نسبة التعليم فى البيئة الصناعية .  -5

 تعتبر صناعة السكر من الصناعات الهندسية والكهربية . -6

 مشكالت البيئة الزراعية . أهم جهود الدولة لحل -1      :وضح ما يلى ب( 

 االستنزاف *         ما المقصود بالمفاهيم اآلتية :          * النشاط االقتصادى           -2                             

 : تخير اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس: أ(  3س

 د الثانى (د الثانى ، محم) سليم األول ، محمود الثانى ، عبدالحمي ..................م على يد السلطان 1453تم فتح القسطنطينية عام   -1

 ( 1863 ، 1862 ، 1861 ، 1860م ) ................................  تولى الخديوى اسماعيل حكم مصر عام -2

 بروست ( بليون ، كليبر ، مينو ،) نا ................................أبحرت الحملة الفرنسية من ميناء طولون سرا بقيادة  -3

   ( 1806 ، 1805 ،1804 ، 1803م )  ................................تولى محمد على حكم مصر عام  -4

 (   فرنسا ، نياألما ،إيطاليا  ، نجلترا) ا ................................ البعثات التعليمية إلى الخارج وخاصةمحمد على  أرسل -5

   ( ود األلبانالجن ثمانى ،الوالى الع الزعامة الشعبية ، مماليك ،) ال .......................م مكيدة للقضاء على 1811سنة  محمد علىدبر  -6

 مصر .قارن بين الحياة العلمية والثقافية خالل الحكم العثمانى وعهد الحملة الفرنسية ب -1   : أجب عما يأتىب( 

 م .1798ما النتائج التى ترتبت على قيام المصريين بثورة القاهرة األولى سنة  -2                            

 صوب الكلمات التى تحتها خط فى الجمل اآلتية :: أ( 4س

 بحق وراثة الحكم ألكبر أبناء محمد على . م0184أصدر السلطان العثمانى فرمانا عام  -1

 . نجليزىإلاالنسق اهتم محمد على ببناء مصر الحديثة على  -2

 مقر الحكومة المركزية فى عصر محمد على . اإلسكندريةأصبحت مدينة  -3

 فى معركة أبى قير البرية . المماليكتمكن نابليون بعد عودته من الشام من هزيمة  -4

 . محمد كريمم السيد 1800قاد ثورة القاهرة الثانية فى مارس عام  -5

 . روسيا ألهمية موقع مصر خاصة غربيةالدول النبهت الحملة الفرنسية أنظار  -6

 .فى ضوء العبارة السابقة ... اذكر  : ) عانت مصر كثيرا طوال تاريخها ، وقاوم شعبها الظلم واالحتالل (ب( 

 لى مصر .عاألسباب الحقيقية للحملة الفرنسية  -2                           عوامل ضعف الدولة المملوكية بمصر . -1

 م (2012أسيوط )  10متحان رقم اال

 . اكتب مدلول األرقام عليها . لمصر: أ( أمامك خريطة صماء 1س

        ................................ نهر -2                    ................................البحر  -1

  ................................ منخفض -4                      ................................ فرع -3
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 ................................قناطر  -5

  تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :ب( 

  ................................توفر البيئة الزراعية للبيئة الصناعية  -1

 ألجهزة الكهربائية ، المخصبات الكيماوية () اآلالت الزراعية ، المواد الخام ، ا                 

 موسى ( ون ، عيون) عين حلوان ، بحيرة ناصر ، بحيرة قار   ................................من المعالم السياحية فى محافظة الفيوم  -2

  ................................من خصائص سكان البيئة الصناعية  -3

 بطالة ، مشاركة المرأة فى العمل (ارتفاع نسبة ال) ارتفاع نسبة األمية ، انخفاض مستوى الدخل ،                                          

 الغذائية ( ،الكيميائية  ،) المعدنية ، الهندسية والكهربية   ................................تعتبر صناعة األلومنيوم أحد أنواع الصناعات  -4

 ( مالمواد الخا ) المناخ ، رأس المال ، الموقع الجغرافى ،  ................................لعوامل  البشرية لقيام الصناعة من ا -5

 : × ( ) أو√ ( ضع عالمة ) : أ(  2س

   تتميز أراضى الدلتا باستوائها وعد وجود تضاريس مرتفعة بها . -1

 ى بالهجرة الداخلية .تسمى الهجرة من محافظة إلى محافظة أخر -2

  من المشكالت السكانية فى البيئة الزراعية البطالة واألمية . -3

  يراعى عند بناء المصانع اتجاهات الرياح . -4

 بم تفسر :ب( 

 ة .أنشأت الدولة وزارة البيئ -2                          ندرة النباتات الطبيعية فى البيئة الزراعية . -1

 اآلتية : باراتأكمل الع:  3س

 ................................تدهورت األوضاع االقتصادية للدولة المملوكية بعد اكتشاف البرتغاليين طريق   -1

 ................................الوالى هو نائب السلطان العثمانى فى مصر ومقره  -2

 ................................وخاصة  ................................اهتم محمد على ببناء مصر الحديثة على النسق  -3

  ................................م ضد الفرنسيين من حى 1800بدأت ثورة القاهرة الثانية مارس  -4

 ................................قام محمد على بنفى نقيب األشراف عمر مكرم إلى  -5

  ة الصحيحة مما بين القوسين :تخير اإلجاب: أ( 4س

 ( ديو البحرية،  مرج دابق،  الريدانية،  شبراخيت)  ................................ م بعد موقعة1517والية عثمانية عام أصبحت مصر  -1

    ................................ م بعد مقاومة أهلها وحاكمها1798نجح الفرنسيون فى احتالل مدينة اإلسكندرية فى يوليو  -2

 ( إبراهيم بك،  عبدهللا الشرقاوى،  مراد بك،  ممحمد كري)                                                                                           

 سيناء ( ،الوجه القبلى  ،الجديد  الوادى ،) الوجه البحرى  ................................أقام محمد على معامل للسكر فى  -3

 ( 1807،  1805،  1811،  1801)   م ................................ تولى محمد على حكم مصر بمرسوم من السلطان العثمانى عام -4

 :  ما النتائج المترتبة علىب( 

 م1798ة أبى قير البحرية فى أغسطس موقع -2                            اهتمام محمد على بالجيش والبحرية . -1

 م (2012) البحيرة  11االمتحان رقم 

                                    اكتب مدلول األرقام التى على الخريطة فيما يلى : . السؤال األول : ) أ ( أمامك خريطة صماء لمصر

                                                                                                                .............. ..............منخفض  -2                         .............. .............. البحر -1

                                           .............. .............. مدينة -4                         .............. .............. قناطر -3

 تنوع البيئات المصرية . -1     : بم تفسر) ب ( 

 كثرة المشكالت الصحية التى تعانى منها البيئة الزراعية . -2                          

 أهمية البيئة الصناعية . -3                          

                                                                                                 : × ( ) أو√ ( ضع عالمة ) السؤال الثانى : ) أ ( 

 تعتمد الزراعة فى الساحل الشمالى على مياه األمطار . -1

 . تجود الزراعة فى جنوب ووسط الدلتا بسبب خصوبتها  -2

 لتا .يزيد عدد السكان فى وادى النيل عن الد -3

 تتنوع الصناعات الحرفية فى البيئة الزراعية بسبب تنوع الموارد الطبيعية . -4

 ترتفع نسبة األمية فى البيئة الصناعية . -5

 تعتبر صناعة الثالجات من الصناعات الغذائية . -6

 البيئة ، الهجرة الخارجية ، السد ، العشوائيات . : ما المقصود بالمفاهيم اآلتية -1) ب ( : 

 وضح العالقة بين البيئة الزراعية والبيئة الصناعية . -2           

 السؤال الثالث : ) أ ( اختر اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس :

                                            نى (يد الثالثانى ، عبدالحم) سليم األول ، محمد الثانى ، محمود ا .......................م على يد السلطان 1453تم فتح القسطنطينية عام  -1

 طاهر ( ،خسرو  ،طوسون  ،باشا   ) إبراهيم  ................................م 1811تولى القيادة العامة لحملة الحجاز عام  -2

 (ر ، نلسون ، فريز ) ديزيه ، تاليران ...............................كان قائد األسطول االنجليزى فى معركة أبى قير البحرية القائد  -3
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 م (1812 م ،18011م ، 1809م ، 1807)  ...............................تخلص محمد على من المماليك بتدبير مذبحة القلعة عام  -4

 ( دمياط ،اإلسكندرية  ،السويس  ،) بورسعيد  ................................ أنشأ محمد على ترسانة لبناء السفن فى  -5

   ( 1806 ، 1805 ،1804 ، 1803م )  ................................تولى محمد على حكم مصر عام  -6

 ) ب ( ما النتائج التى ترتبت على :

 . ثقافية مية والالحملة الفرنسية من الناحية العل -2                                       .م 1516معركة مرج دابق  -1 

  : اختر من القائمة ) ب ( ما يناسب القائمة ) أ (السؤال الرابع : ) أ ( 

 ) ب ( ) أ (

 م13مؤسس الدولة العثمانية التى نشأت أواخر القرن  -1

 تولى الحكم عدة أشهر بعد محمد على -2

 م1879تولى الحكم بعد عزل أبيه عام  -3

 دس الفرنسىأعطى حق امتياز حفر قناة السويس للمهن -4

 تولى قيادة الحملة الفرنسية بعد مقتل كليبر -5

 تخلص محمد على من الزعامة الشعبية بنفى زعيمها  -6

 سعيد باشا -1

 الخديوى توفيق -2

 مينو -3

 عمر مكرم -4

 إبراهيم باشا -5

 عثمان بن أرطغرل -6

 سليم األول -7

 لى عمحمد  ر ثم اختار الشعب المصرى حاكمه وفرض إرادته بتعيينب( قاوم الشعب المصرى الحملة الفرنسية حتى رحلت عن مص

 فى ضوء ذلك وضح ما يلى : م .1805حاكما على مصر عام       

 . األسباب المعلنة والغير معلنة للحملة الفرنسية على مصر -1

 م .1798النتائج التى ترتبت على ثورة القاهرة األولى فى أكتوبر  -2

 م (2012بنى سويف)  12االمتحان رقم 

 . اكتب مدلول األرقام عليها . لمصر: أ( أمامك خريطة صماء 1س

        ................................الصحراء  -2                  ................................منخفض  -1

  ................................نهر  -4                   ................................محافظة  -3

  تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :ب( 

 ) أنهار ، تضاريس مرتفعة ، سهول فيضية (  ................................تتميز أراضى الدلتا بعدم وجود  -1

 ، السطح ، المناخ ( ) السوق   ................................من العوامل البشرية لقيام الصناعة  -2

 ) كثيفة ، متوفرة ، نادرة ( ................................النباتات الطبيعية فى البيئة الزراعية  -3

 لتقدم (نمية وا) مياه النهر ، التلوث البيئى ، الت  ................................انتشار المناطق العشوائية يسهم فى ارتفاع  -4

 االستنزاف  -النشاط الزراعى  -البطالة  -السهل الفيضى   :المقصود بالمفاهيم اآلتية  ما: أ(  2س

 بم تفسر :ب( 

 . إنشاء الدولة وزارة البيئة -2                                     محافظة الفيوم منطقة جذب سياحى . -1

 مواصالتجـ( ماذا يحدث إذا : تم بناء مصنع بمنطقة ليس بها وسائل نقل و

                                                                                                 : × ( ) أو√ ( ضع عالمة ) أ( :  3س

 . ملة بعد مقتل كليبر تولى الجنرال مينو قيادة الح -2                            كان نظام الحكم العثمانى فى مصر عادال . -1

 رج مصر .قام محمد على بنفى عمر مكرم خا -4                قام سليم األول بترحيل أمهر الصناع إلى األستانة . -3

 ب( لمن تنسب األعمال اآلتية :

 م .1453فتح مدينة القسطنطينية عام  -2                      م .1807قاد الحملة اإلنجليزية على مصر عام  -1

 م .1517مانية عام نجح فى إخضاع مصر للسيادة العث -4                        م .1798سيين فى اإلسكندرية عام قاوم الفرن -3

  : اختر من القائمة ) ب ( ما يناسب القائمة ) أ (السؤال الرابع : ) أ ( 

 ) ب ( ) أ (

 تولى الحكم بعد عزل الخديوى إسماعيل  -1

 بحة القلعةتعقب المماليك الفارين من مذ -2

 م1805تولى حكم مصر عام  -3

 م1800عقد مع األتراك اتفاقية العريش عام  -4

 

 محمد على -1

 كليبر -2

 توفيق -3

 عمر مكرم -4

 إبراهيم باشا -5

 لبحرية .اموقعة أبى قير  -2                           .الحكم العثمانى لمصر  -1   ب( ما النتائج المترتبة على :

 كانت النتائج العلمية للحملة الفرنسية فى صالح مصر . رأيك فى هذا القول :جـ( ما 

 م (2011ة بحير) ال 13االمتحان رقم 

 أ( تخير اإلجابة الصحيحة من بين األقواس :: 1س

 د ( رع رشيار ، ف) النيل ، األمطار ، اآلب ................................تعتمد الزراعة فى الساحل الشمالى بمصر على مياه  -1

 سمدة (ألولية ، األالزراعية ا) المواد الخام ، األيدى العاملة ، المنتجات  .......................توفر البيئة الصناعية للبيئة الزراعية  -2
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 ( لمعدنيةاميائية ، ) الغذائية ، الهندسية ، الكي ................................تعد صناعة األلومنيوم من أنواع الصناعات  -3

 ( أمامك خريطة صماء لدلتا النيل . اكتب مدلول األرقام عليها .ب

  ................................ قناطرال -1

 ................................فرع   -2

  ................................ ميناء -3

 : بم تفسر: أ(  2س

   اعية رغم وقوعه فى الصحراء الغربية .يعد منخفض الفيوم بيئة زر -1

 تناقص األراضى الزراعية . -2

 حاجة المناطق الصناعية إلى رءوس األموال . -3

 ما مقترحاتك لحل مشكالت الصناعة فى البيئة الصناعية ؟ب( 

 : × ( ) أو√ ( ضع عالمة ) أ( :  3س

 . يمكن أن نجد البيئة الصناعية داخل البيئة الزراعية  -1

 . تدريب األطفال على أعمال الزراعة من العادات اإليجابية فى البيئة الزراعية -2

 قامت الدولة بإنشاء وزارة البيئة إلصدار التشريعات لحماية البيئة من األخطار . -3

 تعتبر الهجرة من الوجه القبلى إلى القاهرة هجرة خارجية . -4

 العشوائيات -2              تجريف التربة    -1    : ما المقصود بكل منب( 

 : أعط سببا واحدا لألحداث التاريخية التالية: أ( 4س

 . لفرنسية إلى مصرامجئ الحملة  -2                                        .تدهور األحوال االقتصادية فى مصر العثمانية  -1

 . مصر فشل حملة فريزر على -4              سية .ادعاء المماليك بأحقيتهم فى حكم مصر بعد رحيل الحملة الفرن -3

  عمر مكرم . زعيمهاموقف محمد على من الزعامة الشعبية و:  ما رأيك فى ب( 

  : اختر من القائمة ) ب ( ما يناسب القائمة ) أ (:  5س

 ) ب ( ) أ (

 نلسن -1

 طوسون باشا -2

 محمد الثانى -3

 سليم األول -4

 انية .نجح فى ضم مصر والشام للسيادة العثم -1

 . 1807قاد الحملة اإلنجليزية على مصر عام  -2

 تولى قيادة الحملة العسكرية على الحجاز . -3

 استطاع تحطيم األسطول الفرنسى فى موقعة أبى قير البحرية . -4

 أبى قير البرية . عركةانتصر على العثمانيين فى م -5

 فتح القسطنطينية واتخذها عاصمة للعثمانيين . -6

 تى تحتها خط فى الجمل اآلتية :صوب الكلمات ال: أ( 6س

 . حفر قناة السويساهتم محمد على بمشروع  -1

 . فى عصر محمد على كساداشهدت التجارة الداخلية والخارجية  -2

 بما يكفل له السيطرة الكاملة على البالد . بتطوير الزراعةاهتم محمد على  -3

 اكتب ما تشير إليه العبارات التالية :ب( 

 اومة المصرية ضد الحملة الفرنسية فى اإلسكندرية .  تزعم المق -1

   ى المجتمع .سائدة فحركة شعبية شاملة تهدف إلى التغيير الجذرى الشامل والمنظم لألوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية ال -2

  م (2012) الجيزة  14االمتحان رقم 

                                    مدلول األرقام التى على الخريطة : اكتب. السؤال األول : ) أ ( أمامك خريطة صماء لمصر

                                                                                                                .............. ..............منخفض  -2                       .............. .............. فرع -1

                                           .............. ..............السد  -4                      .............. .............. ترعة -3

 هجرة سكان الريف إلى البيئة الصناعية . -1    :   ما النتائج المترتبة على) ب ( 

 الزواج المبكر لإلناث فى البيئة الزراعية . -2                                              

 تنوع البيئات المصرية . -3                                              

                                                                                                 : × ( ) أو√ ( ضع عالمة ) السؤال الثانى : ) أ ( 

 . نسان بالصناعة اإلها البيئة الصناعية هى البيئة التى يعمل في -2             تنتشر المناطق الصناعية فى جميع أنحاء مصر . -1

 لبيئة الزراعية .اانخفاض نسبة األمية من خصائص سكان  -4                         تتركز الصناعات الكيماوية فى أسوان . -3

 شكالت البيئة الصناعية .التكلفة الزائدة لمصادر الطاقة من م -6                         ود من الصناعات الحرفية .لتصنيع الج -5

 مزارع يستخدم األسمدة الكيماوية بكثرة فى تسميد التربة . -1   اكتب نصيحة إلى :) ب ( : 

 صياد يستخدم المواد السامة فى صيد أسماك النيل . -2                               

 : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين األقواسالسؤال الثالث : ) أ ( 

                                            ( 1512،  1481،  3145،  1451)  م .................تم استيالء العثمانيين على مدينة القسطنطينية عاصمة الدولة العثمانية عام  -1
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                                 ية ، أبى قير () ديو البحرية ، مرج دابق ، الريدان .............. .............. م بعد موقعة1517انتهت الدولة المملوكية عام  -2

 (  الشرقاوى، عبدهللا عمر مكرم ، الشيخ السادات) محمد كريم ، .......نجح الفرنسيون فى احتالل اإلسكندرية بعد مقاومة حاكمها  -3

 ليبر ، مينو (ك) نابليون ، ديزيه ،    .............. ..............م بين العثمانيين والقائد 1800تم عقد اتفاقية العريش عام  -4

 ، المطرية ، عين شمس () األزهر ، بوالق   .............. ..............انطلقت ثورة القاهرة الثانية من حى  -5

 سون (باشا ) خسرو ، طاهر ، إبراهيم ، طو  .............. ..............م 1811تولى القيادة العامة لحملة الحجاز عام  -6

 بم تفسر :) ب ( 

 . ن سييهزيمة المماليك أمام الفرن -2                          . تدهور االقتصاد المصرى فى العصر العثمانى -1 

 :اكتب ما تشير إليه كل عبارة من العبارات اآلتية السؤال الرابع : ) أ ( 

 م .1498طريق بحرى تم اكتشافه عام  -1

 نائب السلطان العثمانى فى الوالية ومدة حكمه بين عام وثالثة أعوام . -2

 حجر أسهم فى فك رموز الحضارة المصرية القديمة . -3

 م 1800يونيو  14له فى قام بطعن كليبر بخنجر وقت -4

 حملة تولى القيادة العامة لها طوسون باشا . -5

    ى المجتمع .سائدة فحركة شعبية شاملة تهدف إلى التغيير الجذرى الشامل والمنظم لألوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية ال -6

                                                     كل مما يأتى :                                    رأيك فى) ب ( ما 

  . سان بأسلحتهم التقليديةاعتماد المماليك على الفر -2                     كبها محمد على ضد المماليك .مكيدة القلعة التى ارت -1

 م (2012جنوب سيناء )  15االمتحان رقم 

 ل األرقام عليها .. اكتب مدلو لمصر: أ( أمامك خريطة صماء 1س

        ................................قناطر  -2                       ................................البحر  -1

  ................................ميناء  -4                         ................................فرع  -3

 فاهيم اآلتية :ب( ما المقصود بالم

 االستنزاف -3العشوائيات            -2تجريف التربة         -1        

  تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :( : أ2س

 دى (أكتوبر ، حلوان ، نجع حما 6) المحلة الكبرى ،   ................................تتركز صناعة الحديد والصلب فى   -1

 ( وطأسي،  الغربية،  المنيا، الفيوم  )   ................................من المعالم السياحية فى محافظة لين عين الس -2

 ( لخاماالمواد ،  وسائل النقل،  رأس المال،  السوق)   ................................ العوامل الطبيعية الالزمة لقيام الصناعةمن  -3

 ( كل ما سبق ، نجع حمادى ، العاشر من رمضان،  المحلة الكبرى)   ................................ ل والنسيج فىتتركز صناعة الغز -4

 ( يةالهندس،  الكيميائية،  المعدنية،  غذائية) ال  ................................ تعتبر صناعة األسمدة والصابون من الصناعات -5

 بم تفسر :ب( 

 .اعى والفنى اهتمام الدولة بالتعليم الصن -2                .لبيئة الزراعية من مشكالت فى الصرف الزراعى تعانى ا -1

 : × ( ) أو√ ( ضع عالمة ) أ( :  3س

 خول العثمانيين .دانتهى دور المماليك فى مصر بعد  -2                   اكتشف البرتغاليون طريق رأس الرجاء الصالح .   -1

 ر فى ظل الحكم العثمانى .ازدهر النشاط الزراعى فى مص -4                           لم يهتم محمد على بتنمية وتطوير الزراعة . -3

 اندلعت ثورة القاهرة الثانية فى حى بوالق . -5

 : ب( ما النتائج التى ترتبت على

 م الفرنسيين .هزيمة المماليك أما -2                  الحملة الفرنسية على مصر من الناحية العلمية والثقافية .  -1

  : أكمل العبارات اآلتية: أ( 4س

 ومقرها القاهرة ................................يرأس النظام اإلدارى فى عهد محمد على الحكومة  -1

 م ................................ أصبحت مصر والية عثمانية عام -2

 للخارج . ................................على بالتعليم فأرسل  اهتم محمد -3

  ................................ البحرية بواسطة األسطولقير تحطم األسطول الفرنسى فى موقعة أبى  -4

 ................................سارع كليبر بمفاوضة األتراك وانتهت المفاوضات بعقد اتفاقية  -5

 ................................تخلص محمد على من المماليك فى مذبحة  -6

 أجب : العبارة فى ضوء هذه . كان لضعف الدولة العثمانية أثره الواضح على أوضاع مصر السياسية واالجتماعية واالقتصاديةب( 

 . وضح أهم مهام الوالى العثمانى فى مصر -1

 ألمهر الصناع والحرفيين إلى األستانة . ألولا ما رأيك فى ترحيل السلطان سليم -2

 م (2011الشرقية)  16االمتحان رقم 

 . اكتب مدلول األرقام عليها . لمصر: أ( أمامك خريطة صماء 1س

        ................................محافظة جذب سكانى  -2                  ................................البحر  -1

  ................................قناطر  -4           ................................شبه جزيرة  -3
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 ب( اكتب المفهوم الذى تدل عليه كل عبارة من العبارات اآلتية :

 األفراد فى سن العمل وال يعملون .  -1

  ا .اإلفراط وسوء استخدام الموارد الطبيعية بشكل يؤدى إلى نفاده -2

 على : إلقاء مخلفات المصانع السائلة فى المجارى المائية ونهر النيل ؟ المترتبةجـ( ما النتائج 

 : × ( ) أو√ ( ضع عالمة ) : أ(  2س
 . القاهرة هجرة خارجية تعتبر الهجرة من الوجه القبلى إلى -2   .  تشتهر مدينة المحلة بصناعة الغزل والنسيج والصناعات الغذائية -1

 . نجع حمادى تتركز صناعة األلومنيوم فى مدينة -4     .  من المعالم السياحية فى محافظة الفيوم بحيرة قارون والسواقى -3

 : بم تفسرب( 

 . صالت فى الصناعةأهمية وسائل النقل والموا -2                       فى البيئة الزراعية . ندرة النباتات الطبيعية  -1

  : عبارات التالية بكلمات مناسبةأكمل ال( : أ3س

 الدلتا .  ................................فى   اإلسماعيليةتقع ترعة  -1

 من جملة سكان مصر .  ٪ ................................ نحو تصل نسبة سكان البيئة الزراعية فى الدلتا -2

   ................................ شاء مراكزالجهود التى تبذلها الدولة لحل مشكلة األمية إنمن  -3

   ................................السجاد اليدوى والفخار من الصناعات -4

 ما أهم العادات والتقاليد اإليجابية عند سكان البيئة الزراعية ؟ب( 

 جـ( ماذا يحدث إذا : توقفت هجرة سكان الريف إلى البيئة الصناعية ؟

 : ل العبارات التالية بكلمات مناسبةأكم: أ(  4س

    ................................م فى عهد السلطان 1453تم فتح القسطنطينية عام  -1

     ................................و  ................................من مهام الوالى العثمانى فى مصر  -2

  حاكم اإلسكندرية ................................اإلسكندرية بعد مقاومة  نجح الفرنسيون فى احتالل مدينة -3

   ................................م بقيادة 1807أرسلت بريطانيا حملة إلى مصر فى مارس  -4

   ................................قام محمد على بنفى نقيب األشراف عمر مكرم إلى  -5

 تدهور األوضاع االقتصادية للدولة المملوكية منذ أواخر القرن الخامس عشر الميالدى -1   : بم تفسرب( 

 م1798إخفاء وتكتك الفرنسيين فى إعدادهم لحملتهم على مصر عام  -2                

  : × ( ) أو√ ( ضع عالمة ) ( أ: 5س

 ة المصرية المستقلة قضى الحكم العثمانى لمصر على الشخصي -2    اهتم محمد على بالتعليم وشجع حركة الترجمة إلى اللغة العربية -1

  حكم مصر أربع قوى  بعد رحيل الحملة الفرنسية تصارع على -4ية فى إضعاف قوة ونفوذ المماليك              نجحت الحملة الفرنس -3

 : اكتب نتيجة واحدة لكل مما يأتىب( 

 . م (1798ة ) أغسطس موقعة أبى قير البحري -2                                     . نظام الحكم واإلدارة العثمانية لمصر -1

  : رتب األحداث التاريخية اآلتية من القديم إلى الحديث: أ(  6س

 مذبحة القلعة ، ثورة القاهرة الثانية ، معركة مرج دابق ، تولية محمد على حكم مصر ، موقعة إمبابة    

                                            .اهتم العثمانيون بالعلوم العقلية والرياضية والطبيعية فى مصر  -1   : ماذا يحدث إذاب( 

 .م 1800وافقت الحكومة البريطانية على تنفيذ اتفاقية العريش عام  -2                           

 م (2016 كفر الشيخ)  17االمتحان رقم 

 ( خطأ صح ( أو )( ضع عالمة ) : أ1س

  رقية .توجد آثار حضارة تل بسطة فى الش -2                           تتركز صناعة الغزل والنسيج فى أسوان . -1

 . لدلتااترعة اإلبراهيمية توجد فى غرب  -4               التدخين من العادات اإليجابية فى البيئة الصناعية . -3

 .الزراعية للبيئة الصناعية  تقدم البيئة الزراعية المواد الخام -6              . األلومنيومبوجود صناعة يز مدينة نجع حمادى تتم -5

 االستنزاف -2تجريف التربة                  -1     المقصود بكل من : ب( ما

                                                                                        : ( على خريطة مصر أكتب مدلول األرقامأ: 2س

                                                                                                                                                          ................................ قناطر -2                                  ................................ خليج -1

                                                                                                              ................................ منطقة زراعية فيضية -4    ................................ أكبر بحيرة صناعية فى مصر -3

                                                                          : ب( بم تفسر

 . فى البيئة الزراعية ىندرة النبات الطبيع -1

 . إنشاء الدولة للمناطق الصناعية -2

 . تهجير سكان النوبة بعد بناء السد العالى -3

 إلجابة الصحيحة من بين القوسينا( تخير ا: 3س

 ( أسبانيا ،فرنسا  ، بريطانيا،  إيطاليا)   ................................ م هى1807الدولة األوربية التى أرسلت حملة فريزر على مصر عام  -1

 ( ، مرج دابق ، الرحمانية البحرية ديو ، الريدانية ) م1517 ................................ أصبحت مصر والية عثمانية بعد موقعة -2
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 ( المملوكية ، الفاطمية ، األيوبية ، الطولونية)  ................................ ترتب على اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح ضعف الدولة -3

 ( جوهرةال ، العروبة ، االتحادية ، عابدين)   بالقلعة ................................ أنشاء محمد على قصر -4

 ( 1840 ، 1878 ، 1874 ، 1870)  م  ................................ نتيجة معاهدة لندن عام اإلصالحيةمشروعات محمد على  تقلصت -5

 ( لرابعا ، لثاالث ،الثانى  ، األول)  الميالدىعشر  ................................ نشأت الدولة العثمانية أواخر القرن -6

 تقدم الزراعة والصناعة فى عهد محمد على  -1    : النتائج المتربة على ما ب(

 محمد على الخارجيةسياسة  -2                                        

  : أكملأ(  :4س

   ................................ تخلص محمد على من الزعامة الشعبية بنفى عمر مكرم إلى -1

 م يقضى بتوريث حكم مصر ألكبر أبناء محمد على ................................ أصدر السلطان العثمانى فرمان عام -2

 ................................  أبحرت الحملة الفرنسية سرا إلى مصر من ميناء -3

   ................................ م حى1800كان مركز ثورة القاهرة الثانية فى مارس  -4

  ................................ تولى المماليك حكم مصر عقب انهيار الدولة -5

 ................................ أرسل محمد على حملة لبالد الحجاز بقيادة ابنه  -6

 رتب األحداث التاريخية اآلتية من األقدم إلى األحدث :ب( 

  مصر ، الحملة الفرنسية على مصر ، حفر قناة السويس ، فتح القسطنطينيةتولية محمد على حكم      

  م (2011 سوهاج)  18االمتحان رقم 

                                    اكتب مدلول األرقام التى على الخريطة فيما يلى :.  : ) أ ( أمامك خريطة صماء لمصر 1س

                                                                                                                .............. .............. دينةم -2                       .............. ..............البحر  -1

                                                                                                           .............. ..............قناطر  -3

 يعد منخفض الفيوم بيئة زراعية رغم وقوعه فى الصحراء الغربية . -1  ) ب ( بم تفسر :

 اهتمام الدولة بالتعليم الفنى الصناعى . -2                       

 ضراء فى البيئة الصناعية .اإلكثار من المساحات الخ -3                       

             اكتب كلمة )صح( أمام العبارة الصحيحة ، وكلمة )خطأ( أمام العبارة غير الصحيحة :                   : 2س

 [     ]  من الخصائص االقتصادية للبيئة الزراعية انخفاض مستوى دخل الفرد . -1

 [    ]   بمصر .تجود الزراعة فى األطراف الشمالية للدلتا  -2

 [         ]  من الصناعات المعدنية صناعة الحديد والصلب وصناعة األسمدة . -3

 [     ] تنتشر المناطق الصناعية فى جميع أنحاء مصر .  -4

 : ) أ ( أكمل العبارات التالية بما يناسبها من كلمات : 3س

                                             والنسيج واأللومنيوم والصناعات الهندسية بصناعة الغزل .............. .............. تتميز مدينة  -1

                                  .............. .............. تقوم الصناعة على عوامل بشرية وعوامل -2

                                                                                                                       : ما النتائج التى ترتبت على) ب ( 

 . ريف إلى المدن ارتفاع نسبة الهجرة من ال -2                                             . تنوع البيئات المصرية  -1 

 : أكمل العبارات التالية: ) أ (  4س

 بترحيل أمهر الصناع والحرفيين إلى األستانة .  ... ......................... قام السلطان -1

 .  مديريات .............. .............. إلى إدارياقسم محمد على مصر  -2

         .       وتحطيم قوتهم ونفوذهم .............. .............. من األسباب الظاهرة المعلنة للحملة الفرنسية على مصر تأديب -3

  .............. .............. م من حى1800ضد الفرنسيين فى مارس اندلعت ثورة القاهرة الثانية  -4

                                ) ب ( ما النتائج المترتبة على كل مما يأتى :                                                        

 م1841ية يون ىالعثماني ف فرمان السلطان -2                م .1809مر مكرم إلى دمياط عام نفى محمد على للسيد ع -1

              اكتب كلمة )صح( أمام العبارة الصحيحة ، وكلمة )خطأ( أمام العبارة غير الصحيحة :                    :5س

  . محمد علي قصر الجوهرة بالقلعة نشأأ -2        اكتشف البرتغاليون طريق رأس الرجاء الصالح . -1

 ألسطول الفرنسى  . أرسل كليبر رسالة إلى نابليون تفيد بتحطيم ا -4           أعطى عباس األول امتياز حفر قناة السويس . -3

                                                                                 : تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين) أ (  :6س

 [ 1404،  1453،  1451،  1450]  ........................نجح العثمانيون فى فتح القسطنطينية عام  -1

                                                  [لبان ثمانى ، األسلطان الع] الزعامة الشعبية ، المماليك ، ال ........................يرجع الفضل فى تولية محمد على واليا على مصر إلى  -2

 :ماذا يحدث إذا ) ب ( 

 .  ى المماليك فشل محمد على فى القضاء عل -2           .    اهتمت الدولة العثمانية بمشاريع الرى والزراعة فى مصر  -1

 م (2012 سوهاج)  19االمتحان رقم 

 ا .. اكتب مدلول األرقام عليه فى وادى النيل ومحافظات الوجه القبلى شروعات الرىلم: أ( أمامك خريطة صماء 1س

        ................................السد  -2                ................................قناطر  -1
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  ................................محافظة  -4                ................................ترعة  -3

 : × ( ) أو√ ( ضع عالمة ) ب( 

 تهتم الدولة بحماية البيئة من التلوث باستخدامها الطاقة الكهرومائية فى الصناعة .   -1

 . من العادات السلبية لسكان البيئة الصناعية ترك المخلفات الصناعية دون معالجتها -2

  . مدربةاالهتمام بالتعليم الفنى يهدف إلى عمالة غير  -3

 . ظهور المناطق العشوائية من النتائج المترتبة على الهجرة الداخلية من سكان الريف إلى المدن الصناعية -4

  :ترتبط البيئة الزراعية بالبيئة الصناعية . فى ضوء هذه العبارة أجب عن اآلتى ( : أ2س

 ماذا توفر البيئة الزراعية للبيئة الصناعية فى مصر . -1

 ر : الفيوم بيئة زراعية ومع ذلك منطقة جذب سياحى .بم تفس -2

 ب( اختر لكل عبارة ما يناسبها من بين األقواس :

 ( السجاد اليدوى،  األسمدة،  الكمبيوتر،  يارات) الس  ................................صناعة الصناعات الحرفية من  -1

 ( نزلةيرة المحب،  نهر النيل ، البحر المتوسط،  البحر األحمر)  ................................يقوم نشاط صيد األسماك فى البيئة الزراعية فى  -2

 ( خريفال ، عيرب، ال صيفال ، شتاء) ال ................................ يتميز مناخ البيئة الزراعية باعتداله مع ارتفاع درجة الحرارة فى فصل -3

 : صوب ما فوق الخط:  3س

 .   نائب السلطان العثمانى ومقره القلعة الديوان -1

 . م1798فى مايو عام  اإلسكندريةأبحرت الحملة الفرنسية من ميناء  -2

  . م من حى بوالق1801قامت ثورة القاهرة الثانية فى مارس عام  -3

 .لقرآن الكريم على حفظ ا الجامعاتالقتصار التعليم فى العثمانى  تدهور الحياة العلمية فى العصر -4

 . م4981طريق رأس الرجاء الصالح عام  األسبانانهيار األحوال االقتصادية فى مصر فى عهد المماليك بعد اكتشاف  -5

  : اختر من القائمة ) ب ( ما يناسب القائمة ) أ (أ( : 4س

 ) أ (

 زى يتم تحطيم األسطول الفرنسى فى موقعة أبى قير البحرية على يد القائد اإلنجل -1

 م المشايخ وعلماء مصر بزعامة1805دعم تولية محمد على حكم مصر عام  -2

 م على يد السلطان1453تم فتح القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية عام  -3

 م مكيدة للقضاء على1811دبر محمد على فى مارس عام  -4

 

 ) ب (

 ديزيه -1

 نلسون -2

 عمر مكرم -3

 محمد الفاتح -4

 المماليك -5

 الحكومة المركزية . -2مستعمرة .                  -1:  ب( اكتب المفهوم التاريخى للكلمات اآلتية 

  م (2011 السويس)  20االمتحان رقم 

                                    : أكمل الجمل اآلتية:  1س

                                                                                                                                                   .............. ..............و  .................... ........ من مناطق الجذب السياحى فى البيئة الزراعية -1

                                                                                                                .............. ..............تكون من ألنها ت .............. .............. تتميز تربة البيئة الزراعية بــ -2

  .......................... ..و  .............. ..............تتميز المحلة الكبرى والعاشر من رمضان بوجود صناعات مثل   -3

                                                                                                           ......... ...................وموت   .............. ..............إلقاء مخلفات المصانع فى المجارى المائية ونهر النيل يؤدى إلى  -4

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :                                أ(: 2س

     .............. .............. أكتوبر بوجود 6تتميز مدينة  -1
 ] صناعات هندسية ، صناعات غذائية ، غزل ونسيج ، كل ما سبق [                                              

     .............. .............. زراعية التى تدخل فى صناعة المنسوجاتمن المنتجات ال -2
 ] الحبوب الغذائية ، القطن والكتان ، قصب السكر والبنجر ، كل ما سبق [                                       

     ................... ......... يقتصر نشاط صيد األسماك فى البيئة الزراعية على مصايد -3
    [     نهر النيل ، فرعى دمياط ورشيد ، المصارف والترع ، كل ما سبق]                                           

 ب( حدد على خريطة مصر الصماء مناطق البيئة الزراعية فى مصر .

  اختر من القائمة ) ب ( ما يناسب القائمة ) أ ( ::  3س

 ) أ (

 شرية لقيام الصناعة . من العوامل الب -1

 توفر البيئة الزراعية للبيئة الصناعية . -2

 تتركز فى العاشر من رمضان صناعة . -3

 من الصناعات اليدوية . -4

 

 ) ب (

 المواد الخام -1

 الغزل والنسيج -2

 النقل والموصالت -3

 الصناعات الهندسية -4

 الموقع الجغرافى -5

 الفخار -6

 : التالية أكمل العبارات: أ(  4س

 لعثمانية .عاصمة لإلمبراطورية ا .............. ..............وأصبحت مدينة  .............. .............. نشأت الدولة العثمانية فى -1

  بين أوربا والشرق . .............. .............. سيطرت دولة المماليك على -2
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          .............. ..............ت إلى الخارج وخاصة اهتم محمد على بالتعليم فأرسل بعثا -3

 .............. .............. مصر تسببت في زيادة التدخل االجنبي في عهد المالية في األزمة -4

 ......................... ...م عند 1516عند الريدانية وفى أغسطس   .............. ..............هزيمة الجيوش المملوكية فى يناير سنة  -5

   مانية .لدولة العثستانة عاصمة اسليم األول أمهر الصناع والحرفيين إلى األترحيل السلطان  - ب( ما النتائج المترتبة على : 

                  ( أمام العبارة غير الصحيحة :               خطأ ( أمام العبارة الصحيحة ، وكلمة ) صح اكتب كلمة )  :5س
  . م1797رية أوائل يوليو وصلت الحملة الفرنسية إلى اإلسكند -2      .  نتج عن أنظمة الحكم واإلدارة العثمانية تدهور االقتصاد المصرى -1

 .  حمد كريممن زعماء ثورة القاهرة الثانية م -4          .   من أبرز النتائج العلمية للحملة الفرنسية اكتشاف حجر رشيد -3

 م . 1805تولى محمد على باشا حكم مصر عام  -5

          موقعة أبى قير البحرية وموقعة أبى قير البرية من حيث األحداث والنتائج . قارن بين :: أ( 6س

                                     .                  م 1800 هيوني 14طعن القائد كليبر بخنجر وقتله فى  -1      : انسب األعمال اآلتيةب( 

 .  زهراستثناه نابليون من أحكام اإلعدام التى صدرت ضد بعض مشايخ األ -2                                      

  م (2011 قنا)  21االمتحان رقم 

                                    اكتب مدلول األرقام التى على الخريطة فيما يلى : .لدلتا : أ( أمامك خريطة صماء ل 1س

                                                                                                                .............. .............. البحر -2                         العاصمة  .............. .............. مدينة -1

      .............. ..............محافظة  -4                                    ......... ...................بحيرة  -3

                                                                                                           .............. ..............قناطر  -5

 النتائج المترتبة على :ب( ما 

 إلقاء مخلفات المصانع السائلة فى المجارى المائية ونهر النيل . -2         . الهجرة الداخلية  -1

 :                                : تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين2س

 ( 28،  27،  26،  25من مساحة األراضى الزراعية بمصر . )  ٪ ............................تبلغ مساحة األراضى الزراعية بالوادى  -1

 ى (أكتوبر ، أسوان ، المحلة الكبر 6بالصناعات الكيماوية . ) حلوان ،  ............................تشتهر مدينة  -2

 ( الكمبيوتر -ألسمدة ا -حفظ الفاكهة  -السجاد اليدوى  ) ............................من الصناعات البسيطة  -3

  خية (االظروف المن جغرافى ،) المواد الخام ، السوق ، الموقع ال  ............................من العوامل البشرية الهامة لقيام الصناعة  -4

 : اذكر المفهوم الجغرافى الذى تشير إليه كل جملة من الجمل اآلتية : أ(  3س

 لة إلى دولة أخرى .هى هجرة األشخاص من دو -2                                      دون عمل .عدد األشخاص فى سن العمل ب -1

  اإلفراط وسوء استخدام الموارد الطبيعية بشكل يؤدى إلى نفادها . -3

 بناء هندسى يتم بناءه على مجرى النهر بغرض تكوين بحيرة أو خزان ماء . -4

    : األعمال  هل توافق أو ال توافق على هذهب( 

 ال أوافق أوافق األعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

 القيام بصيد األسماك عن طريق وضع مواد سامة .  -1

 . القيام بحفر ترع لتنظيم الرى من مياه نهر النيل لألراضى الزراعية -2

 القيام ببناء مصنع كبير على أرض زراعية يدر علينا ربح كبير . -3

 .يرفض العمال فى أحد المصانع أن تشاركهم المرأة فى العمل بالمصنع  -4

  

 : أكمل العبارات التالية: أ(  4س

 . قوى  .............. .............. تألفت هيئات الحكم العثمانى فى مصر من -1

 .  مديريات .............. .............. إلى إدارياقسم محمد على مصر  -2

      .          م1516عام  .............. .............. القوات المملوكية أمام قوات الدولة العثمانية فى موقعة هزمت -3

  .............. .............. قاد الحملة الفرنسية على مصر -4

 .............. ..............  أهم مشروعات الرى فى عهد محمد على مشروع -5

 :                                                                                       بم تفسر  ب(

 إخفاء وتكتم الفرنسيين لإلعداد للحملة على مصر . -2               .  ازدهار الدولة المملوكية  -1

              الصحيحة :                  اكتب كلمة )صح( أمام العبارة الصحيحة ، وكلمة )خطأ( أمام العبارة غير   :5س
 .  ]     [أقام محمد على صناعات تعتمد على المواد الخام مثل مصانع الغزل والنسيج  -1

 ]     [ .تدهورت األوضاع االقتصادية للدولة المملوكية بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح  -2

 [        .  ]  م1805تولى محمد على حكم مصر فى سنة  -3

 . ]     [  م1800اندلعت ثورة القاهرة األولى فى مارس  -4

 فريزر از ، حملةحملة الحجموقعة أبى قير البحرية ، موقعة الريدانية ،   :رتب األحداث اآلتية من القديم إلى الحديث أ( :6س

 : موقعة أبى قير البحرية وموقعة أبى قير البرية من حيث نتائجها .قارن بين ب( 

  م (2011 مطروح)  22االمتحان رقم 

 أكمل العبارات اآلتية بكلمات مناسبة :: ) أ (  1س
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                                                                                                                                            .............. .............. تتنوع الصناعات الحرفية فى البيئة الزراعية وفقا لتنوع الموارد -1

                                                                                                                .............. .............. تتميز المناطق الجاذبة للسكان بوفرة فرص -2

      .............. .............. يئات المصرية إلى تنوع اإلنتاجأدى تنوع الب -3

      .............. .............. يتميز مناخ البيئة الزراعية المصرية بـ -4

 يعد منخفض الفيوم بيئة زراعية رغم وقوعه فى الصحراء الغربية . : بم تفسر) ب ( 

 :                                ن: تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسي2س

 ( 9.5،  8.5،  7.5،  6.5. ) مليون فدان  ............................البيئة الزراعية الفيضية حوالى تبلغ مساحة  -1

 ( دنيةناعات المعص، ال بيةراألجهزة الكه،  المنسوجات،  الفخار)  .......................... من أشهر الصناعات الحرفية فى البيئة الريفية -2

 ( لمواصالتنقل واال ، ةظروف المناخيال ، السوق ، رأس المال ) ................. العوامل الطبيعية التى تساعد على قيام الصناعةمن  -3

  ( لمحلة الكبرىا،  وبرأكت 6،  نجع حمادى،  أسوان)  بالصناعات الهندسية والصناعات الغذائية ............................تتميز -4

 : اذكر المفهوم الجغرافى الذى تشير إليه كل جملة من الجمل اآلتية : ) أ (  3س

 ول أطراف المدن .حمناطق بنيت بدون تخطيط من الدولة وتظهر  -2                       . األفراد فى سن العمل وال يعملون -1

    :  ما النتائج المترتبة على) ب ( 

 خضراء فى البيئة الصناعيةاإلكثار من زراعة الحدائق والمساحات ال -2ريف التربة الزراعية .                                 تج -1

                    اكتب كلمة )صح( أمام العبارة الصحيحة ، وكلمة )خطأ( أمام العبارة غير الصحيحة :            : ) أ (  4س

  لعثمانى لمصر عادال اكان نظام الحكم  -2           ية عاصمة لإلمبراطورية العثمانية فى عهد محمد الفاتح  أصبحت القسطنطين -1

  لي قصر الجوهرة بالقلعةمحمد ع أنشأ -4يعد السد العالى من أهم مشروعات الرى التى اهتم بها محمد على                          -3

 . م1498اكتشاف البرتغاليون لطريق رأس الرجاء الصالح عام   : ما النتائج المترتبة على ) ب (

  اختر من القائمة ) ب ( ما يناسب القائمة ) أ ( :: 5س

 ) أ (

 تولى الحكم بعد محمد على .  -1

 .هزم أمام العثمانيين فى موقعة الريدانية  -2

 من زعماء ثورة القاهرة الثانية . -3

 شاب سورى قتل كليبر . -4

 

 ) ب (

 طومان باى -1

 إبراهيم باشا -2

 سليمان الحلبى -3

 عمر مكرم -4

 قنصوه الغورى -5

                                                                                 :رتب األحداث التاريخية اآلتية من القديم إلى الحديث ) أ (  :6س

 الحملة الفرنسية على مصر،  موقعة أبى قير البحرية،  ة العريشاتفاقي،  تولية محمد على حكم مصر       

 :  اكتب المفهوم الذى تشير إليه كل عبارة من العبارات التالية) ب ( 

 لسويس للمهندس الفرنسى .منح امتياز حفر قناة ا -2                                         . استيالء دولة على بلد آخر قهرا -1

 الخيرية الجسور علي النيل مثل القناطرنشأ أ -3

  م (2011 المنوفية)  23االمتحان رقم 

 اكتب المصطلح الجغرافى للعبارات اآلتية :: ) أ (  1س

 منيوم والصناعات الهندسية .مدينة تشتهر بصناعة الغزل والنسيج واأللو -2                         عدم معرفة القراءة والكتابة .  -1

 ء هندسى على مجرى النهر به بوابات توزع من خاللها المياه .بنا -3

 . التربة الطينية التى يأتى بها نهر النيل من منابعهترسيب سهل يتكون من  -4

 بيئة نشأت فى السهول الفيضية الخصبة ويعمل فيها اإلنسان بالزراعة . -5

 ناطق الصناعية .تهتم الدولة بإنشاء الم -2                                 تنوع البيئات المصرية . -1 ) ب ( بم تفسر :

 :                                : تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين2س

 ) الصناعة ، الزراعة ، السياحة ، التجارة ( ............................يعمل معظم سكان البيئة الزراعية بـ  -1

 ( لمالارأس ،  المواصالت،  سوق، ال موقع الجغرافى) ال .......................... بيعية لقيام الصناعةالعوامل الطمن  -2

 ( رالفخا ، حفظ الفاكهة ، جهزة الكهربيةاأل ،السيارات  ) ................. الصناعات الحرفية فى مصر صناعةمن  -3

  ( سماعيليةترعة اإل،  بحر يوسف،  ترعة السالم،  ترعة النوبارية)  .........................يتصل منخفض الفيوم بنهر النيل عن طريق  -4

 اكتب كلمة )صح( أمام العبارة الصحيحة ، وكلمة )خطأ( أمام العبارة غير الصحيحة : :  3س

 . الغذائية صناعة األسمدة من الصناعات -2.                        الهجرة من أسوان للقاهرة هجرة داخلية -1

 ب للمهاجرين .القاهرة الكبرى من أكثر مناطق الجذ -4.                     المصنع يلوث المنطقة التى يوجد بها فقط  -3

 :                                اختر اإلجابة الصحيحة من بين األقواس: ) أ (  4س

 ( 1521،  1519،  1517،  1515م )  .........................أصبحت مصر والية عثمانية عام  -1

 ( سيناء ،يد الوادي الجد ، ىالوجه القبل،  ىالبحر ) الوجه .........................ى أقام محمد علي معامل تكرير السكر ف -2

     ن () مينو ، كليبر ، نلسون ، نابليو .........................الحملة الفرنسية على الشام كانت بقيادة  -3

 م1811م    ،    مارس 1805م    ،    1516      : اذكر حدثا تاريخيا وقع فى األعوام التالية ) ب ( 
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 اكتب كلمة )صح( أمام العبارة الصحيحة ، وكلمة )خطأ( أمام العبارة غير الصحيحة : : 5س

 د الفرنسيين من حى بوالق ضبدأت ثورة القاهرة الثانية  -2ازدهرت الصناعة فى مصر أثناء الحكم العثمانى                          -1

 ليكانتهت معركة إمبابة بهزيمة المما -4كان نلسون قائد لألسطول اإلنجليزى فى معركة أبى قير البحرية      -3

 : اكتب المفهوم الذى تشير إليه كل عبارة من العبارات التالية ) أ (  :6س

 . رعة المحموديةتاهتم بمشروعات الرى ومنها  -2أرطغرل .                                 دولة أسسها األمير عثمان بن  -1

 م1800اتفاقية بين كليبر واألتراك عام  -3

 سوء أنظمة الحكم واإلدارة العثمانية فى مصر .:  ماذا ترتب على ) ب ( 

 م (2011دمياط )  24االمتحان رقم 

 اكتب مدلول األرقام عليها . . لمصر: أ( أمامك خريطة صماء 1س

        ................................منخفض  -2                     ................................البحر  -1

  ................................قناطر  -4                     ................................مدينة  -3

 ................................نهر  -5

 ب( أكمل العبارات اآلتية :

  ................................و  ................................تقوم الزراعة فى الواحات على مياه  -1

 ................................و  ................................من المحاصيل المنتجة للسكر فى مصر  -2

 : × ( ) أو√ ( ضع عالمة ) : أ(  2س

 من سكان مصر . ٪ 60تصل نسبة األمية فى ريف مصر إلى  -2            من مشكالت البيئة الصناعية نقص الكوادر الفنية .   -1

 ة فى البيئة الزراعية .الزواج المبكر من العادات السيئ -4                        .يراعى عند بناء المصانع اتجاهات الرياح  -3

 : ب( ما النتائج التى ترتبت على

 البيئة الصناعية . هجرة سكان الريف إلى -2                              كثافة النشاط الزراعى فى البيئة الزراعية .  -1

  تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :( : أ3س

 (أكتوبر ، حلوان ، نجع حمادى  6) المحلة الكبرى ،   ................................تتركز صناعة األلومنيوم فى   -1

 لدلتا () شمال الدلتا ، شرق الدلتا ، جنوب الدلتا ، غرب ا   ................................تقع ترعة اإلسماعيلية فى   -2

 القطن ، الكتان ، الحديد ، القمح ( )  ................................من المواد الخام المعدنية  -3

 (إلسكندرية عيد ، ا) القاهرة ، األقصر ، بورس  ................................تبدو الدلتا فى شكل مثلث كبير يقع رأسه شمال مدينة  -4

 صنف عوامل قيام الزراعة اآلتية إلى عوامل طبيعية وعوامل بشرية :ب( 

 لمال ، المواد الخام ، األيدى العاملةالموقع الجغرافى ، رأس ا   

 : × ( ) أو√ ( ضع عالمة ) : أ(  4س

 ثناء الحكم العثمانىأنشطت التجارة وازدهرت الصناعة  -2                     اكتشف البريطانيون طريق رأس الرجاء الصالح    -1

 ى أثناء الحكم العثمانى فتدهورت الحياة العلمية والثقافية  -4         م عند الريدانية  1517هزمت الجيوش المملوكية فى يناير  -3

 : ب( رتب األحداث التاريخية اآلتية من القديم إلى الحديث

 تولية محمد على حكم مصر ، اتفاقية العريش ، موقعة أبى قير البرية ، الحملة الفرنسية على مصر

  تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :( أ: 5س

 ام (أعو 6أعوام ،  5أعوام ،  4أعوام ،  3)   ................................ت مدة حكم الوالى تتراوح من عام و  كان -1

 ( دمياط ،اإلسكندرية  ،السويس  ،) بورسعيد  ................................ أنشأ محمد على ترسانة لبناء السفن فى  -2

 األيوبية ( صفوية ،) العباسية ، الفاطمية ، ال  ................................م بعد انتهاء الدولة حكمت دولة المماليك مصر والشا -3

 (م 1801م ، 1701م ، 1601م ، 1501)   ................................  رحلت الحملة الفرنسية عن مصر فى سبتمبر عام -4

 :ب( دلل تاريخيا على صحة العبارتين التاليتين 

 لشعبية .اتخلص محمد على من الزعامة  -2                                     . تطورت الزراعة فى عصر محمد على -1

  : اختر من القائمة ) ب ( ما يناسب القائمة ) أ (: أ(  6س

 ) أ (

 تولى قيادة الحملة الفرنسية بعد مقتل كليبر  -1

 أرسلت بريطانيا حملة بقيادة -2

 عماء ثورة القاهرة الثانيةمن ز -3

 م1512تولى حكم الدولة العثمانية عام  -4

 

 ) ب (

 عمر مكرم -أ 

 سليم األول -ب 

 مينو -جـ 

 نلسون -د 

 فريزر -هـ 

 . ة العثمانية نظام االلتزامإتباع الدول -2                                            .قيام ثورة القاهرة األولى  -1: بم تفسرب( 

 م1811م   ، 1516  جـ( اكتب حدثا تاريخيا أمام كل عام مما يأتى :

 م (2012منوفية )  25االمتحان رقم 

 . اكتب مدلول األرقام عليها . لمصر: أ( أمامك خريطة صماء 1س
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        ................................منخفض  -2                ................................البحر  -1

  ................................مدينة  -4                ................................بحيرة  -3

 :ب( بم تفسر 

 تناقص األراضى الزراعية فى البيئة الزراعية .   -1

 أهمية وسائل النقل والمواصالت فى البيئة الصناعية . -2

  . هجرة السكان من الريف إلى المدن -3

 : × ( ) أو√ ( ضع عالمة ) أ( : 2س

 الطبيعية فى قيام الصناعة يعد رأس المال من العوامل -2             البيئة الزراعية هى البيئة التى يعمل فيها السكان بالزراعة -1

  ية زيادة نسبة البطالة واألميةلزراعمن مشكالت البيئة ا -4صناعة األسمدة من الصناعات الغذائية                                      -3

 من أهم الحبوب الغذائية فى مصر القمح واألرز والذرة              -5

 تساهم البيئة الصناعية فى ارتفاع المستوى االجتماعى والثقافى للسكان -6

 :ماذا يحدث إذا ب( 

 ارى المائية ونهر النيل .اء مخلفات المصانع السائلة فى المجلم يتم إلق -2                   لم يوجد تنوع فى البيئات المصرية -1

 : أ( أكمل العبارات اآلتية:  3س

 ................................تخلص محمد على من المماليك فى مذبحة  -1

 مديريات  ................................ إلى إدارياقسم محمد على مصر  -2

  ................................لمباشرة للحملة الفرنسية على مصر تأديب من األسباب الظاهرة ا -3

 ................................قام الشاب السورى سليمان الحلبى بقتل القائد الفرنسى  -4

 ................................ عة أشجارواهتم بزرا................................   محصولأنواع جديدة من اهتم محمد على بالزراعة فأدخل  -4

 ................................تدهورت الحالة االقتصادية لمصر بعد اكتشاف البرتغاليين طريق  -5

 ب( إلى من تنسب األعمال اآلتية :

 عد مقتل كليبر .ة الفرنسية بقاد الحمل -2قام بنقل الصناع المهرة من مصر إلى األستانة .                              -1

  : اإلجابة الصحيحة من بين األقواساختر أ( : 4س

 رل (ان بن أرطغل ، عثم) محمد الفاتح ، بايزيد الثانى ، سليم األو  ................................تنسب الدولة العثمانية إلى مؤسسها  -1

 ( روسيا - أمريكا -فرنسا  -) ايطاليا   ................................ .على بالتعليم فأرسل بعثات إلى  اهتم محمد -2

 ( 1840 - 1878 - 1874 - 1870)  م  ................................ نتيجة معاهدة لندن عام اإلصالحيةمشروعات محمد على  تقلصت -3

 ن () مارسيليا ، طولون ، جنوة ، ليو  ................................أبحرت الحملة الفرنسية سرا إلى مصر من ميناء  -4

 الدينية ( ،لطبيعية ا) العقلية ، الرياضية ،    ................................اقتصر التعليم فى مصر فى العصر العثمانى على العلوم  -5

 ( 1806،  1805،  1804،  1803م )   ................................تولى محمد على حكم مصر عام  -6

 :  ما النتائج المترتبة علىب( 

 .افية الحملة الفرنسية من الناحية العلمية والثق -2.                 م 1798موقعة أبى قير البحرية أغسطس  -1 

 م (2017) المنوفية  26االمتحان رقم 

 . اكتب مدلول األرقام عليها . لمصر: أ( أمامك خريطة صماء 1س

        ................................السد  -2                    ................................حر الب -1

  ................................نهر  -4                ................................منخفض  -3

 :ب( بم تفسر العبارات اآلتية 

 تنوع البيئات فى مصر .   -1

 تناقص مساحة األراضى الزراعية فى مصر . -2

 فى إلقاء المخلفات الصناعية فى نهر النيل ؟ جـ( ما رأيك

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس أ( : 2س

 غرب ( –جنوب  –شرق  –الدلتا   ) شمال   ................................تقع ترعة اإلسماعيلية  -1

 اصر (بحيرة ن – بحيرة قارون –األهرامات  –) بحيرة المنزلة  ................................م معالم سياحية مثل تضم محافظة الفيو -2

 الكتان ( –البنجر  –القمح  –) القطن   ................................من محاصيل الحبوب الغذائية فى مصر  -3

   ................................توفر البيئة الصناعية للبيئة الزراعية  -4

 ئية الزراعية (منتجات الغذاال –ختلفة المنتجات الصناعية الم –األيدى العاملة  –) المواد الخام                                             

 عاون (الت –ألمية ا –لبطالة اانتشار  –) الزواج المبكر   ................................تتمثل الخصائص االقتصادية لسكان البيئة الزراعية فى  -5

 ياه البحر (تحلية م – اه الجوفيةالمي –نهر النيل  –) األمطار  ...............................تعتمد البيئة الزراعية فى الوادى والدلتا على مياه  -6

 ب( اكتب المفهوم المناسب لكل من العبارات اآلتية :

 مائية يتم حفرها لتوصيل المياه من النهر إلى األراضى الزراعية .قناة  -1
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 صناعة تعتمد على اآلالت وتقل فيها األيدى العاملة . -2

 : أ( أكمل العبارات اآلتية بكلمات مناسبة :3س

 ................................كانت مصر قبل حكم العثمانيين تحت حكم  -1

 ................................ة بعد موقعة أصبحت مصر والية عثماني -2

 ................................كان يلقب نائب السلطان العثمانى فى مصر بلقب  -3
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